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مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

اتمام پروژه سامانه گرمسیری در کرمانشاه 

نیازمند سه هزار میلیارد تومان است

 مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران گفــت: 
بــرای اتمــام پــروژه بــزرگ ســامانه گرمســیری در .... 8 3

راهبردی  نگاه  گفت:  دولت  اطالع رسانی  شورای  رییس  و  سخنگو   
دولت این است که آینده کشور نه در گرو میز مذاکرات بلکه در گرو 

کار و تالش جوان ایرانی و توجه به ظرفیت گسترده  .....

گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  قائم مقام 
و صنایع دستی گفت: باید جانشین پروری 
جوان  نسل  به  و  دهیم  قرار  سرلوحه  را 
آنها  از  و  میدان دهیم  باستان شناس کشور 

حمایت کنیم.
علی دارابی  در نوزدهمین گردهمایی ساالنه 
یاد  گرامیداشت  با  ایران  باستان شناسی 
میرعابدین کابلی، صادق ملک شهمیرزادی، 
و حمید خطیب شهیدی  مستوفی فرد  رضا 
جامعه  اندیشمندانی  و  پیشکسوتان 
کشور  میراث فرهنگی  و  شناسی  باستان 
از  حفاظت  حاکمیتی  حوزه  داشت:  اظهار 
میراث فرهنگی به عنوان مهمترین تکلیف ما 
اندیشمندان  امروز مرهون تالش و کوشش 
شناختی  حوزه  در  که  است  متخصصانی  و 
را  سرزمین  فرهنگی  منابع  ارزشمندترین 

کشف و بیان می کنند.
وزارت  فرهنگی  میراث  وزیر  مقام  قائم 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
افزود: آشکارسازی حیات فرهنگی انسان و 
جوامع به عنوان پیام اصلی و دلیل حفاظت 
از میراث فرهنگی تکلیف خطیری است که 
و  باستان شناسی کشور تحت هدایت  حوزه 
و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  سیاست گذاری 
گردشگری باید آن را به ثمر رساند و نتایج 

عملی آن را دنبال کند.
پژوهشگاه  تکلیف  و  نقش  افزود:  وی 
حوزه  با  ارتباط  در  میراث فرهنگی 
وزارتخانه  در  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
امروز دیگر نقشی مکمل نیست و در دوره 
دورانی  که  ضرغامی  عزت اهلل  سید  وزارت 
بر  مبتنی  مدیریتی مان  گفتمان  که  است 
باید  است  فناوری  و  توسعه  تحول  تغییر 
رسالت جدی و بنیانی را بر عهده خودمان 
متوجه شویم. این نقش زیر بنایی در حوزه 
علمی و مدیریت باستان شناسی کشور عالوه 
و  دارد  دوگانه  ماهیتی  بودن،  مبنایی  بر 
متولی  به عنوان  شناسی  باستان  پژوهشکده 
اصلی این امر دو وظیفه خطیر به عهده دارد 
که الزم است بدون فوت وقت هر دو وظیفه 

را مورد اهتمام شایسته قرار دهد.
افزود:  کشور  میراث فرهنگی  معاون 
هدایت  برنامه ریزی،  سیاست گذاری، 
فعالیت  به عنوان  آنچه  مدیریت  و 
می دهد،  رخ  کشور  در  باستان شناسی 
منحصر  عرصه  باستان شناسی  علمی  عرصه 
علمی  حوزه های  سایر  بین  در  فردی  به 
آن  اصلی  متولی  زیرا  است  باستان شناسی 
وزارت  بلکه  کشور  علمی  نهادهای  سایر  نه 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 

دومی  وظیفه  کرد:  تصریح  است.دارابی 
رساندن  انجام  به  دارد  اجرایی  ماهیت  که 
و  میدانی  شده  برنامه ریزی  پژوهش های 
علمی  نهادهای  سایر  همکاری  با  مطالعاتی 
و  نیازها  و  اقدامات  گستردگی  است  کشور 
دوم  وظیفه  میدانی  و  عملی  جذابیت های 

نباید ما را از اولی غافل کند.
برای  مدیریت  و  سیاست گذاری  گفت:  وی 
باستان شناسی  عرصه  در  هدفمند  پژوهش 

که بتواند توالی روشنی از تاریخ و خط سیر 
فرهنگی آن را آشکار کند مهمترین انتظاری 
است که از پژوهشکده باستان شناسی داریم 
بر  عالوه  پژوهشکده  اینکه  آن  متعاقب  و 
فعالیت های  تمامی  هدایت  سکان  اینکه 
داشته  نظر  مد  را  کشور  باستان شناسی 
برای  را  الزم  و  زیربنایی  امور  تمامی  باشد 
تکمیل چرخه دانشی این حوزه مورد توجه 

قرار دهد.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی: به نسل جوان باستان شناس کشور میدان دهیم

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

روز     تفاقات    ا و     ر      اخبا آخرین  
پایگاه     خبری  در      ا     ر

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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 ۸ دستور رئیس جمهور برای کیفی و کمی سازی 
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سیاسی
خبر

شمخانی در جلسه با نمایندگان مجلس:

راهبرد اصلی کشور بی اثر کردن 
ابزار تحریم است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: راهبرد اصلی کشور در کنار 
تالش برای رفع تحریم ها، تمرکز بر ایجاد سازوکارهای بی اثر کردن 

ابزار تحریم است.
در جلسه ویژه ای با حضور دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در محل 

دبیرخانه شورا، آخرین تحوالت مذاکرات لغو تحریم ها تشریح شد.
در جریان این جلسه، روند طی شده از ابتدای دور جدید مذاکرات 
در دولت سیزدهم و پیشرفت ها و چالش های موجود و همچنین 
اصلی ترین اولویت هایی که در دستور کار تیم مذاکره کننده ایران 

است به اطالع نمایندگان حاضر در جلسه رسید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در این جلسه با تاکید بر 
ضرورت حل سریع چند موضوع باقی مانده در مذاکرات که هنوز 
پیرامون آن توافقی حاصل نشده اظهار داشت: تجربیات تلخ ناشی از 
بدعهدی آمریکا و بی عملی اروپا، تأمین الزامات شکل گیری توافقی 

قابل اتکاء، متوازن و پایدار را اجتناب ناپذیر کرده است.
دریابان شمخانی تاکید کرد: راهبرد اصلی کشور در کنار تالش برای 
رفع تحریم ها، تمرکز بر ایجاد سازوکارهای بی اثر کردن ابزار تحریم 
است و خوش بختانه در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده 

است.
نمایندگان حاضر در جلسه نیز با اشاره به عبور کشور از گلوگاه هایی 
که به دلیل تحریم های ظالمانه در اقتصاد کشور و معیشت مردم 
به  ایران  مذاکره کننده  تیم  مؤثر  تالش  تداوم  بر  بود،  شده  ایجاد 
منظور استیفای حقوق از دست رفته ملت در توافق نامه برجام تا 

حصول نتیجه تاکید کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، اوکراین را 
آمریکا  بحران سازی  سیاست  قربانی 
برشمردند و خاطرنشان کردند: ما در 
اوکراین طرفدار توقف و خاتمه جنگ 

هستیم.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  دفتر 
روز  صبح  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مناسبت  به  سخنانی  در  )سه شنبه( 
خجسته عید مبعث، مهمترین هدیه 
دعوت  را  بشریت  به  بعثت  و  اسالم 
»تزکیه  و  عقالنیت«  و  »تفکر  به 
مقابله  برای  اخالقی«  مفاهیم  و 
به  اشاره  با  و  دانستند  جاهلیت  با 
در  مدرن  جاهلیت  گیری  شکل 
غرب به صورت سازمان یافته و با ابعاد 
گسترده تر تأکید کردند: امروز مظهر 
واضح و کامل جاهلیت مدرن، رژیم 
یک  اساساً  که  است  امریکا  مافیایی 
رژیم بحران ساز و بحران زیست است.

به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
آن،  عبرت های  و  اوکراین  قضایای 
از  آشکار  نمونه ای  را  موضوع  این 
سیاست بحران سازی امریکا خواندند 
دوگانه  مواضع  برخالف  افزودند:  و 
جمهوری  ثابت  موضع  غربی ها 
با  مخالفت  همواره  ایران  اسالمی 
مناطق  همه  در  تخریب  و  جنگ 
و  اوکراین  بحران  عالج  و  است  دنیا 
قضاوت درباره آن را منوط به شناخت 

ریشه های واقعی آن می دانیم.
تبریک  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  ایران  ملت  به  مبعث  سعید  عید 
»گسترش  جهان،  مسلمانان  همه 
گسترش   و  »پرورش  و  عقالنیت« 
عنصر  دو  را  اخالقی«  مفاهیم 
برجسته از سلسله ارزشهای اسالمی 
هر  اینکه  به  اشاره  با  و  برشمردند 
هدیه  بزرگ ترین  متعالی،  ارزش  دو 
است،  بشریت  به  اسالم  و  بعثت 
پیامبر  بعثت  به واسطه  گفتند: 
در  العرب  جزیرة  مردم  اسالم)ص(، 
خصوصیاتی  با  و  جاهلیت  دوران 
فتنه های  نادانی،  گمراهی،  همچون 
و  خشونت  کور،  تعصب های  بزرگ، 
لجاجت، تکبر و حق ناپذیری و رذائل 
جنسی،  ناهنجاری های  و  اخالقی 
با  فداکار،  متحد،  ملتی  به  تبدیل 
خلقیات  نیکوترین  دارای  و  فضیلت، 

و با آوازه ای جهانی شدند.
و  بعثت  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
اسالم زمینه این کار به ظاهر نشدنی 
افزودند:  کرد،  فراهم  را  محال  و 
است  این  بعثت  درس  مهمترین 
اراده  طول  در  مردم  اراده  اگر  که 
اهدافی که  الهی قرار گیرد، کارها و 
رسیدن  انسانی  محاسبات  براساس 
می رسد،  نظر  به  غیرممکن  آنها  به 

محقق خواهد شد.
ریشه کنی  اسالمی،  انقالب  رهبر 
شکل گیری  و  ایران  در  سلطنت 
تکرار  از  نمونه ای  را  اسالمی  نظام 
خاطرنشان  و  دانستند  نبوی  تجربه 
کردند: رهبری مخلصانه امام بزرگوار 
و همت ملت ایران باعث شد کار به 
ظاهر ناممکن محقق شود و سلطنت 
دنیا  قدرتهای  همه  که  جائرانه ای 
و  برود  بین  از  بودند،  آن  پشتیبان 
انقالب اسالمی به ملت ایران عظمت 

ببخشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر 
اینکه نقطه اوج نهضت نبوی، تشکیل 
خاطرنشان  است،  اسالمی  حکومت 
که  عده ای  نظر  برخالف  کردند: 
دین را جدای از سیاست و حکومت 

حکومت،  تشکیل  می کنند،  معرفی 
نبوی  نهضت  بخش  شورانگیزترین 
است و پیامبر اسالم)ص( به تشکیل 
از  بعد  و  نکردند  اکتفا  نیز  حکومت 
آن به مقابله همه جانبه با دشمنان 

پرداختند.
ایشان مهمترین جهت گیری پیامبر 
با  مقابله  را  بعثت  در  اسالم)ص( 
به  اشاره  با  و  دانستند  جاهلیت 
تأکید  جاهلیت،  این  مختلف  ابعاد 
جاهلیت  ابعاد  همان  امروز  کردند: 
سازمان  صورت  به  اسالم،  از  پیش 
دنیای  در  گسترده  به شدت  و  یافته 
پایه  بر  که  غربی  متمدن  به اصطالح 
حرص و طمع بنا شده است، وجود 

دارد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: حرص 
از  استفاده  تبعیض،  پول،  طمع،  و 
انسانها،  کشتار  برای  فناوری  و  علم 
ابتذال  و  ضعیف،  کشورهای  غارت 
شدید اخالقی و هرج و مرج جنسی، 
تمدن  اصلی  پایه های  و  شاخص ها 
غربی است که در واقع شکل مدرن 
اسالم  از  پیش  جاهلیت  همان  شده 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بهره گیری 
با  مقابله  برای  بعثت  درس های  از 
خواندند  ضروی  را  مدرن  جاهلیت 
دینی«،  ایمان  »تقویت  گفتند:  و 
»توسعه گروههای مؤمن و مقاوم در 
استحکام  و  »قوت  جهان«،  سراسر 
خردمندانه  »برنامه  اسالمی«،  نظام 
وسیع  »شناخت  و  آمیز«  حکمت  و 
عواملی  مدرن«  جاهلیت  مختصات 
این  با  مقابله  زمینه  که  هستند 

جاهلیت را فراهم می آورند.
ایشان با تأکید بر اینکه نظام اسالمی 
جاهلیت  با  مقابله  برای  نمونه  یک 
نظام  اینکه  با  افزودند:  است،  مدرن 
و  است  راه  نیمه  در  هنوز  اسالمی 
هنور با هدفهای بزرگ فاصله زیادی 
دارد اما برای مسلمانان و مردم دنیا 

یک الگوی جذاب است.
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
پلیس  توهین  پیِش  ماجرای چندی 
سردار  عکس  به  کشور  یک  در 
و  مردم  ایستادگی  و  سلیمانی 
عذرخواهی،  به  پلیس  شدن  مجبور 
نشان  نمونه  این  کردند:  خاطرنشان 
انقالب  نیمه کاره  الگوی  می دهد 
اسالمی جذاب است و اگر مسیر به 
خوبی ادامه پیدا کند و کارها با اتقان 
بسیار  الگوی  یک  قطعاً  برود،  پیش 

جذاب به وجود خواهد آمد.
نمونه  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
در  مدرن  جاهلیت  کامل  و  واضح 
دنیای امروز را رژیم آمریکا دانستند 

»بحران سازی«  اینکه  بر  تأکید  با  و 
است،  آمریکا  اصلی  ویژگی های  از 
و  »بحران ساز  آمریکا  رژیم  افزودند: 
»رژیم  یک  اساساً  و  بحران زیست« 
مافیایی« است که شبکه های مافیای 
سیاسی، اقتصادی و اسلحه سازی در 
در  بحرانها  گسترش  از  آن،  درون 

جهان، تغذیه و ارتزاق می کنند.
مؤثر  نقش  به  اشاره  با  ایشان 
و  کنترل  در  مافیایی  شبکه های 
گفتند:  آمریکا،  سیاستهای  هدایت 
کارآمدن  روی  مافیاها که حتی  این 
آمریکا  جمهور  رؤسای  برکناری  و 
خود  بقاء  برای  است،  آنها  دست  به 
کانون های  ایجاد  و  بحران  خلق  به 
نیاز  دنیا  مختلف  مناطق  در  بحران 

دارند.
آمده  پدید  بحران های  انقالب  رهبر 
ایجاد  همچون  گذشته  سالهای  در 
داعش را از جمله بحران آفرینی های 
و  برشمردند  آمریکا  مافیایی  رژیم 
یعنی  آنها  دست آموز  سگ  افزودند: 
آن  ایجاد  به  خودشان  که  داعش 
بی گناه  انسانهای  کردند،  اعتراف 
زنده  زنده  و  می برید  سر  علناً  را 
یا در آب غرق می کرد  و  می سوزاند 
آمریکا  اسلحه سازی  کارخانه های  تا 
حداکثری  استفاده  بحران ها  این  از 

کنند.
بحران  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
سیاست های  نتیجه  نیز  را  اوکراین 
آمریکا خواندند و تأکید کردند: امروز 
اوکراین قربانی سیاست بحران سازی 
با  که  بود  آمریکا  زیرا  است  آمریکا 
اوکراین،  داخلی  مسائل  در  دخالت 
ایجاد  و  اجتماعات  انداختن  راه 
حضور  رنگی،  و  مخملی  کودتای 
اجتماعات  در  آمریکایی  سناتورهای 
معارضان و جابجا کردن دولتها، این 

کشو را به این نقطه کشاند.
ثابت  موضع  بر  تأکید  با  ایشان 
ایران در مخالفت  جمهوری اسالمی 
با جنگ، گفتند: ما با جنگ، کشته 
شدن مردم و تخریب زیرساخت های 
دنیا  جای  هر  در  ملتها  به  متعلق 
جمهوری  ثابت  حرف  این  مخالفیم. 
مانند  ما  سیاست  و  است  اسالمی 
بمب  که  نیست  دوگانه  غربی ها 
در  عروسی  کاروان  سر  بر  انداختن 
عراق،  مردم  کشتن  و  افغانستان 

مبارزه با تروریسم نام بگیرد.
به  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بحران سازی های  از  نمونه هایی 
افزودند:  و  کردند  اشاره  امریکا 
آمریکا در شرق سوریه چه می کند؟ 
چرا  می دزدند؟  را  سوریه  نفت  چرا 
را  مردم  ملی  ثروت  افغانستان  در 

چرا  می کنند؟  غصب  و  می ربایند 
در غرب آسیا از جنایات شبانه روزی 
این  همه  و  دفاع،  صهیونیست ها 
از  دفاع  اسم  به  را  بحران سازی ها 

حقوق بشر انجام می دهند؟
را  یمن  مردم  علیه  جنایت  ایشان، 
نمونه دیگری از رفتار متناقض غرب 
هشت  گفتند:  و  خواندند  آمریکا  و 
سال است که مردم یمن زیر بمباران 
محکوم  تنها  نه  غربی ها  اما  هستند 
نمی کنند بلکه از جنایت علیه مردم، 
زبانی  رسانه ای،  تبلیغاتی،  پشتیبانی 

و حتی حمایت عملی می کنند.
بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
توقف  طرفدار  اوکراین  در  ما  اینکه 
اما  گفتند:  هستیم،  جنگ  خاتمه  و 
عالج بحران در صورتی ممکن است 
شود.  شناخته  آن  ریشه های  که 
ریشه بحران در اوکراین، سیاستهای 
را  آن  باید  که  است  غرب  و  آمریکا 
و  قضاوت  آن  اساس  بر  و  شناخت 

اقدام کرد.
بیان  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اوکراین،  از قضایای  عبرت های مهم 
برای  اول  عبرت  کردند:  خاطرنشان 
این است که پشتیبانی  همه دولتها 
قدرتهای غربی از کشورها و دولتهای 
دست نشانده آنها یک سراب است و 

واقعیت ندارد.
افغانستاِن  و  امروز  اوکرایِن  ایشان، 
برای  زنده  شاهد  دو  را  دیروز 
اروپا  و  آمریکا  به  متکی  دولتهای 
خواندند و افزودند: هم رئیس جمهور 
فرارِی  رئیس جمهور  هم  و  اوکراین 
افغانستان گفتند که ما به آمریکا و 
دولتهای غربی اعتماد کردیم اما آنها 

ما را تنها گذاشتند.
دوم،  عبرت  بیان  در  انقالب،  رهبر 
»مردم« را مهمترین پشتوانه دولتها 
اوکراین  در  اگر  افزودند:  و  خواندند 
وضع  می شدند،  میدان  وارد  مردم 
دولت اینگونه نمی شد اما چون مردم 
دولت را قبول نداشتند وارد نشدند. 
حمله  زمان  در  مردم  همچنانکه 
به  صدام  دوران  در  عراق  به  آمریکا 
در  مردم  همین  اما  نیامدند  میدان 
مقابل حمله داعش به میدان آمدند 
و با سرکوب آن خطر بزرگ، داعش 

را به عقب راندند.
مردم  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
کشورها  استقالل  اصلی  عامل  را 
خواندند و با اشاره به تجربه شیرین 
ایران در غلبه بر دشمن بعثی  ملت 
قدرتها  همه  حمایت  به  متکی  که 
بود، گفتند: باید با چشم باز و اندیشه 
عبرتهای  از  بتوان  درست،  عمل  و 

بزرگ بهره گرفت.

رهبر معظم انقالب:

ریشه بحران اوکراین سیاست های 
بحران ساز رژیم مافیایی آمریکا است

خبر

معاون نیروی زمینی ارتش :

کوتاهی در زمینه دفاع از کشور قابل قبول نیست

ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  زمینی  نیروی  کننده  هماهنگ  معاون 
برای هر کشوری  و حیاتی  اساسی  از مسائل  یکی  دفاع  گفت: مساله 
محسوب می شود و هیچگونه کوتاهی، کم کاری و سهل انگاری  در این 

زمینه قابل قبول نیست.
معارفه  و  تکریم  مراسم  در  روز چهارشنبه  فالح  عباس  امیر سرتیپ   
ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی ایران در منطقه اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری افزود: همه ما باید دست به دست هم دهیم و 
نیروهای مسلح و مقتدر را در رکاب والیت مهیا کنیم و همانطور که 
در ۴۳ سال گذشته با اقتدار در مقابل استکبار جهانی ایستادیم و همه 
توطئه های استکبار جهانی را نقش بر آب کردیم امروز هم بتوانیم این 
وظیفه و نقش را ادامه دهیم و این انقالب را به صاحب اصلی آن تحویل 

دهیم.
وی گفت:امکان وقوع اتفاق ها و حوادث ناگواری برای ملتی که قدرت 
آن بصورت عاریتی و با تکیه بر توان خارج از کشور طرح ریزی و بنیاد 

گذاری شود، وجود دارد.
ایران   اسالمی  ارتش جمهوری  زمینی  نیروی  کننده  هماهنگ  معاون 
و  تحمیلی  دوران جنگ  در  ما  مسلح  نیروهای  و  مردم  داشت:  اظهار 
دفاع مقدس جانانه و مردانه و با سرافرازی در مقابل دشمنان ایستادگی 
کردند و رسته توپخانه در این آزمایش به عنوان یکی از رسته های سرافراز 

نیروهای مسلح کشور ما بود.
ارتش  در  توپخانه  رسته  خاستگاه  اینکه  بیان  با  فالح  سرتیپ   امیر 
ایران در  انقالب اسالمی  ایران و در سپاه پاسداران  جمهوری اسالمی 
مهد  به عنوان  توپخانه  آموزش  مرکز  کرد:  خاطرنشان  است  اصفهان 
پرورش افسران و درجه داران رسته توپخانه بود که در همه عملیات های 
دفاع مقدس نقش بسزایی را ایفا کردند و یگان های توپخانه در ماموریت 

دفاع از حریم آل اهلل در سوریه و عراق هم خوش درخشیدند.
وی با تاکید بر اینکه رسته توپخانه در دوران دفاع مقدس سرافراز بود 
ادامه داد: یگان های رزمی در عملیات دفاع مقدس می توانستند در 
۲ وضعیت حضور در خط و یا در احتیاط قرار داشته باشند اما یگان 
توپخانه از این امر مستثنی بود و همیشه در ماموریت رزمی قرار داشتند 
و هیچ وقت در عملیات های دفاع مقدس مشمول استراحت ناشی از 
ماموریت احتیاط نمی شدند که وجه ممیزه یگان های توپخانه نسبت 
به سایر یگان های رزمی، از جمله یگانهای زرهی و پیاده نظام  محسوب 

می شود.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران با 
بیان اینکه رسته توپخانه یکی از رسته های پر افتخار و مقتدر نیروهای 
مسلح است که خاستگاه و مرکز آموزش آن در استان اصفهان است بیان 
کرد: امیر آذر افروز یکی از نام آوران رسته توپخانه است که ماموریت 
های محوله را به شایستگی در مشاغل مختلف در طول بیش از ۳۹ سال 
خدمت مخلصانه و صادقانه به انجام رساند و همواره تعامل خوبی را با 
مسووالن استان اصفهان و نهادهای نظامی داشت و برای جایگزینی وی 

در نیروی زمینی با مشکل مواجه بودیم.
وی اظهار داشت: نیروی زمینی ارتش یک نیروی انسان محور است که 
بیش از ۵۰ درصد نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران جمعی نیروی 
زمینی هستند و هیچ نیرویی به اندازه نیروی زمینی سرمایه انسانی در 
اختیار ندارد.امیر سرتیپ  فالح گفت: پس از انجام بررسی های الزم و از 
بین خیل عظیم افسران شایسته و صاحب نام در سطح نیروی زمینی، 
و  نزاجا  فرمانده  پیشنهاد  با  والیتمدار  و  مومن  افراد شایسته،  از  یکی 
تصویب  فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران، به عنوان فرمانده 
مرکز آموزش توپخانه اصفهان و ارشد نظامی استانهای اصفهان، یزد و 

چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
آیین تکریم و معارفه فرمانده ارشد آجا در اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیاری با حضور معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  اصفهان،  استاندار  ایران،  اسالمی 
استاندار، قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از فرماندهان 

نظامی و انتظامی در اصفهان برگزار شد.

آیت اهلل جنتی: بعثت پیامبر اسالم)ص( انسان را 

با فضای عقالنی  معنوی  رو به رو کرد

دبیر شورای نگهبان گفت: بعثت پیامبر گرامی اسالمی )ص( انسان را 
با فضای عقالنی و معنوی روبه رو کرد و موجب از بین رفتن سنت های 

جاهلیت شد.
امروز چهارشنبه در  آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح 
تبریک  با  نگهبان  شورای  جلسه  دستور  از  پیش  نطق  در  سخنانی 
عید مبعث گفت: روز بعثت پیامبر گرامی اسالم )ص( روزی بود که 
تقلید  توانستند  )ص(  محمد  حضرت  و  خورد  رقم  انسان  سرنوشت 

کورکورانه جامعه آن دوران که بت پرستی بود را از میان بردارند.
مجاهدت ها  کمال  با  )ص(  اسالمی  گرامی  پیامبر  اینکه  بیان  با  وی 
نگذاشتند سنت های جاهلیت باقی بماند، اظهار داشت: بعثت پیامبر 
گرامی اسالمی )ص( انسان را با فضای عقالنی و معنوی روبه رو کرد و 

موجب از بین رفتن سنت های جاهلیت شد.
دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: خداوند به حق حضرت محمد )ص( ما 
را قدردان پیامبر گرامی اسالم )ص( و سنت های ایشان بگرداند؛ چرا 

که حق بزرگی بر گردن بشر دارند.

سخنگوی دولت: نگاه راهبردی دولت 
نه در گرو میز مذاکرات بلکه در سایه 

تالش جوان ایرانی است
 سخنگو و رییس شورای اطالع رسانی دولت گفت: نگاه راهبردی دولت 
این است که آینده کشور نه در گرو میز مذاکرات بلکه در گرو کار و تالش 
جوان ایرانی و توجه به ظرفیت گسترده نیروی انسانی نخبه و توانمند و 

همچنین کارگران ایرانی است.
نمایشگاه دستاوردهای شش  مراسم  روز شنبه در  بهادری  جهرمی  علی 
ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت با اصالح نگاه از بیرون 
به درون تالش می کند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش پیشرو 

و استراتژیک پیدا می  کند.  
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مسوولیت  کرد:  خاطرنشان  جهرمی  بهادری 
بر  تمرکز  با  خوشبختانه  که  می شود  سنگین تر  وجود  این  با  اجتماعی 

اهداف در این مسیر در حال حرکت است.
وی با اشاره به عملکرد جهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این 
وزارتخانه را وزارت خانه ای مردمی دانست که بین مدیرانش تفاهم جمعی 
ایجاد شده است، اظهار داشت: تیم مدیریتی جوان  برای رفاه اجتماعی 
و فعال در این وزارتخانه در عرصه های بسیاری پیشرو است و در حوزه 
تسهیل  مجوز  اعطای  چقدر  که  بودیم  شاهد  کار  و  کسب  مجوز  صدور 

شده است.
اقدامات پیچیده برای صدور مجوز کسب و  به  با اشاره  بهادری جهرمی 
کار خاطر نشان کرد: وزارت تعاون با وجود همه سختی ها تالش کرده تا 
به نفع مردم قدم بردارد و در این راه استقامت ورزید که این کار ساده ای 
نیست برای گرفتن مجوز کسب و کار، تلخی نظام بروکراتیک زمان گیر و 
نفس گیر را همه چشیده ایم و اعطای مجوز کسب و کار برای وزارت تعاون 

کم هزینه نبود و کم هزینه نخواهد بود.
سخنگو و رییس شورای اطالع  رسانی دولت با بیان اینکه پنج شنبه گذشته 
جلسه شورای عالی رفاه با حضور رییس جمهور برگزار و در این شورا برنامه 
وزارتخانه های  رییس جمهور  گفت:  شد،  ارائه  کشور  در  مطلق  فقط  رفع 

دیگر را هم مکلف کرد که برنامه حذف فقر مطلق را دنبال کنند.
وی افزود: این برنامه با کمک ظرفیت بخش دولتی، بخش عمومی، بخش 
خصوصی و خیران برای رفع فقر تدوین و اجرا می شود که سهم هر بخش 

در این طرح مشخص می شود.
بهادری جهرمی عدالت را دومین بال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از فاصله حقوق  از جمله کاستن  ادامه داد: حرکت های خوبی  و  دانست 
مدیران ارشد و کارمندان و همچنین اعزام تیم های بازرسی به کارگاه های 
کشور و تشکیل پرونده تخلفات برای برخی از مدیران در شرکت های این 
وزارتخانه برداشته شده که همه اینها، گوشه ای از حرکت عدالت محوری 

در این وزارتخانه است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: انتظار می رود با سرعت و جدیت عدالت محوری 
و  برود و مسووالن جوان  تعاون پیش  به ویژه در وزارت  و  این دولت  در 
انقالبی این وزارتخانه هیچ هراسی از سنگ اندازی ها نخواهند داشت تا آثار 
این حرکت ها که تامین رضایت عمومی است، شاهد و خوشحال باشیم 
که نتیجه این سختی کشیدن ها نشاندن لبخند روی لب های مردم است.

سخنگوی دولت اذعان کرد: این امر نیازمند پشتکار جدی و سعی در پاره 
کردن غل و زنجیرهای اداری و نظام های فرسوده و زیانبار اداری برای حل 

مشکالتی است که سالیان سال کمر اقتصاد را زیر فشار خود می شکند.
تاکنون دو جلسه شورای  بیان کرد: در دولت سیزدهم  بهادری جهرمی 
عالی اشتغال تشکیل و عالوه بر آن جلسه شورای عالی رفاه هم برگزار شد.

سخنگو و رییس شورای اطالع رسانی دولت خاطرنشان کرد: نگاه راهبردی 
دولت آن است که آینده کشور در گرو میز مذاکرات یا آینده این کشور 
و آن کشور نباشد بلکه توجه ما به ظرفیت نیروی انسانی نخبه و توانمند 

ایرانی و کارگران ایرانی است.
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اقتصاد
اخبار

کارنامه درخشان بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در پرداخت تسهیالت بدون ضامن

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، معاونت امور 
از  اقتصادی و دارایی  امور  بیمه و شرکت های دولتی وزارت  بانکی، 
پرداخت بیش از ۲۶هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال تسهیالت خرد بدون 
سال  ماه  بهمن  در  دولتی  نیمه  و  دولتی  بانک   ۱۱ توسط  ضامن، 

جاری خبر داد.
فقره   ۱۲۳ و  ۱۲هزار  پرداخت  با  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک 
پرداخت  رتبه سوم  یاد شده،  زمانی  بازه  در  بدون ضامن  تسهیالت 

این تسهیالت را در بین بانک ها کسب کرد.
بزرگ ترین  بانک قرض الحسنه کشور به تنهایی پرداخت بیش از ۱۲ 

درصد تسهیالت بدون ضامن بهمن ماه را انجام داده است.

آمادگی شعب بانک ایران زمین برای 
ارائه خدمات به مشتریان در پایان سال

 
بانک ایران زمین برای بهبود فرایند ارائه خدمات بانکی به مشتریان 
خود در کنار بر راه اندازی روابط عمومــی دیجیتال و مرکز تماس 
دیجیتال، از اعالم آمادگی شعب این بانک برای ارائه خدمات بهتر به 

مشتریان در پایان سال خبر داد.
 همه ساله در روزهای پایانی سال شلوغی بازارهای شب عید را شاهد 
هستیم. روزهایی که از کودکی یادآور زیبایی های رسیدن فصل بهار، 
کرونا  شروع  با  اما  است.  مسافرت   و  عیدی  بازدید،  و  دید  خرید، 
مقداری از تب و تاب این زیبایی ها کاسته شد و ترس از صف های 
طوالنی و شلوغی برای بسیاری نگرانی هایی را به دنبال دارد. یکی 
از راهکارهای موجود برای این روزها خریدهای اینترنتی است ولی 
اکثر مواقع به دلیل مشکالت موجود از قبیل سرعت اینترنت امکان 
پرداخت اینترنتی وجود ندارد و اکثر مردم با مشکل مواجه می گردند.

در بعضی مواقع دریافت پول نقد و یا به عبارتی عامیانه کارت کشیدن 
بر روی دستگاه کارتخوان الزم است، چرا که ممکن است در جاهایی 

دسترسی به اینترنت و یا امکان خرید اینترنتی نباشد.
بانک ایران زمین برای حل این مشکل تدابیری اتخاذ کرده است تا 

بهتر از سنوات قبل در خدمت و در کنار مشتریان خود قرار بگیرد.
بانک ایران زمین برای بهبود فرایند ارائه خدمات بانکی به مشتریان 
عمومــی  روابط  راه اندازی  بر  عالوه   ۱۴۰۰ ســال  پایان  تا  خود 
دیجیتال و مرکز تماس دیجیتال، از اعالم آمادگی شعب این بانک 

برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان در پایان سال خبر داد.
و  مردم  اعتماد  جلب  زمین  ایران  بانک  اهداف  از  که  جایی  آن  از 
استفاده  و  برداری  بهره  راستای  در  و  است  مشتریان  رضایتمندی 
های  سرمایه  افزایش  و  حفظ  جهت  محیطی،  فرصتهای  از  بهینه 
مشتریان در روزهای سخت اقتصادی و بیماری کرونا این بانک برای 
از طرف شعب خود  سال  پایان  در  مشتریان  به  بهتر  ارائه خدمات 

اعالم آمادگی کرده است.
بانکداری،  صنعت  در  شدن  برجسته  و  سرآمد  زمین،  ایران  بانک 
مشتریان  نیاز  مورد  متنوع  محصوالت  و  ارائه خدمات  در  پیشتازی 
در  اسالمی  های  روش  در  )تعمیق  آنان  انتظارات  به  پاسخگویی  و 
فردای بانکداری( را چشم انداز خود قرار داده است و با ورود به بازار 
و توسعه کسب وکار برای گسترش فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی از طریق ایجاد پیوند مستمر و پایدار با ذینفعان )مشتریان، 
سهامداران، کارکنان( و تقویت بنیه مالی و رشد واحدهای تولیدی، 
تجاری و خدماتی با تکیه بر بانکداری اسالمی را در چشم انداز آینده 

خود تحقق پذیر می داند.

رونمایی از سامانه اطالع رسانی 
“باجه ی من” پست بانک ایران

 
محمد نصیری دهقان رییس اداره کل تامین و نظارت بر سامانه های 
سامانه  گفت:  سامانه  این  تشریح  در  ایران  بانک  پست  افزاری  نرم 
اطالع رسانی باجه ی من براساس دکتر بهزاد شیری مدیرعامل بانک 
و با همت همکاران اداره کل تامین نظارت بر سامانه های نرم افزاری 
دراختیار  اول  فاز  در  آن  نگارش شده که سطوح دسترسی  و  تهیه 
باجه های بانکی روستایی ۵ استان اصفهان، خراسان رضوی، زنجان، 
قزوین و سمنان به تعداد ۱۲۶۰باجه قرار گرفت ودسترسی مذکور 

حداکثر ظرف ده روز آینده دراختیار تمامی باجه ها قرارمی گیرد.
توانند  می  مذکور  سامانه  طریق  از  ها  باجه  گفت:  دهقان  نصیری 
گزارشات مربوط به منابع و ترکیب آن را به صورت روزانه وگزارشات 
مربوط به کارمزد و ترکیب آن را به صورت ماهانه مشاهده و مورد 

استفاده قراردهند.
 شایان ذکر است: دسترسی به سامانه مذکور از طریق اینترنت به آدرس

  https://oib.postbank.ir امکان پذیر می باشد.

نمایش دستاوردها ی بانک پارسیان در سومین 

نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی
 

بانک پارسیان با هدف پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و نقش آفرینی 
موثرتر در توسعه صنعت پتروشیمی و تامین نیازهای شرکت های 
صنعت پاالیش و پتروپاالیش به صورت فعال در سومین نمایشگاه 
تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی حضور یافت.

برپایی  با  پارسیان  بانک   ، پارسیان  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
غرفه در این نمایشگاه، آخرین دستاوردها، خدمات و محصوالت خود 
را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد و کارشناسان حوزه 
به  پاسخگویی  آماده  غرفه  محل  در  استقرار  با  بانک  مختلف  های 

سواالت بازدیدکنندگان هستند.
پتروشیمی  صنعت  در  داخل  ساخت  از  حمایت  نمایشگاه  سومین 
پتروپاالیشی،  های  و شرکت   ” بنیان  دانش  با حضور ۳۲۰ شرکت  
و  گاز  نفت،  صنعت  تجهیزات  “سازندگان  پاالیشی”،  و  پتروشیمی 
پتروشیمی و “بانک ها” با نگاه ویژه به صنعت پاالیش و پتروپاالیش 
از ۲ اسفند در مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش آغاز به 

کار کرد و تا ۴ اسفند ادامه دارد.
ساخت  از  حمایت  نمایشگاه  دوره  سومین  محورهای  ترین  مهم  از 
داخل در صنعت پتروشیمی می توان به حمایت و استفاده از توان 
دستی  پایین  صنایع  از  حمایت  فناور،  و  بنیان  دانش  های  شرکت 
فناوری  و  پژوهش  نقش  به  توجه  پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  صنعت 
در صنعت پتروشیمی، توسعه صنعت پتروشیمی و نقش بانک ها و 
به  تامین مالی طرح ها و پروژه ها، ضرورت توجه  بازار سرمایه در 
یکپارچه شدن نظام سیاست گذاری و تنظیم گری دو صنعت پاالیش 
و پتروشیمی و نقش بخش خصوصی و سازندگان داخلی در توسعه 

صنعت پتروپاالیش اشاره کرد.

رئیس جمهور به صورت از پیش اعالم 
تولید  خط  و  پارکینگ ها  از  نشده 
از  بازدید کرد و  ایران خودرو  شرکت 
نزدیک در جریان مشکالت و مسائل 

این شرکت تولیدی قرار گرفت.
رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر  اهلل  آیت 
اعالم  پیش  از  بازدید  در  امروز  صبح 
نشده از شرکت ایران خودرو از نزدیک 
در جریان مشکالت و مسائل صنعت 

خودرو قرار گرفت.
این  در  حضور  از  پس  رئیسی  دکتر 
کارخانه تولیدی دستوراتی صادر کرد.

۱- در حوزه تولید؛
 ۱۴۰۱ سال  در  خودرو  تولید  الف( 
 ۵۰ حداقل   ۱۴۰۰ سال  به  نسبت 

درصد افزایش یابد.
منظور  به  الزم  سازوکارهای  ب( 
تولید و عرضه حداقل یک »خودروی 
فراهم  روز،  به  ساختار  با  اقتصادی« 

گردد.
 ۳ تولید  حداقل  سال ۱۴۰۱  در  پ( 
خودروی قدیمی بی کیفیت متوقف و 
مطلوب،  کیفیت  با  جدید  خودرو   ۳

تولید و عرضه شوند.
و  جدید  خودروهای  تولید   -۲
متصل  برقی،  خودروهای  پیشرفته، 
سرمایه  و  یابد  گسترش  خودران  و 
گذاری و بسترسازی برای ورود دانش 
و فناوری موجود در صنایع دفاعی و 
فضایی و ظرفیت شرکت های دانش 
صنعت  در  تحول  ایجاد  برای  بنیان 
اقتصادی«،  خودروسازی »در مقیاس 

فراهم گردد.
۳- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز 
و ترخیص و عرضه فوری خودروهای 
شرکتهای  انبارهای  در  دپوشده 

خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، 
حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

انجام  برای  اقدام  ۴- در صورت عدم 
منظور  به  بازار  نیاز  رفع  و  تعهدات 
شائبه  رفع  و  رقابت پذیری  افزایش 
انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو 
و جبران کمبود تولید به میزان مورد 
اجرایی  و  قانونی  موانع  بازار،  نیاز 
ماه   ۳ ظرف  حداکثر  خودرو،  واردات 
آینده رفع شود و با افزایش صادرات 
به  صادرات  نسبت  قطعات،  و  خودرو 
واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

خودرو  عرضه  نحوه  خصوص  در   -۵
و  شفافیت  ایجاد  منظور  به  مردم  به 

افزایش رضایت مندی مردم؛
الف( ضمن حذف تدریجی روند قرعه 
با افزایش عرضه، فرآیند فعلی  کشی 
عرضه خودرو )از طریق قرعه کشی( 
فوراً اصالح و شفاف سازی الزم در آن 

صورت گیرد.
از  پس   ۱۴۰۱ سال  ابتدای  از  ب( 
تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش 
شده باید بدون تاخیر، قابل تحویل به 

مشتری گردد.
پ( هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها 
و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به 
صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با 
مردم  به  خودرو  فروش  معمول  رویه 

ممنوع است.
۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل و 
باری و مسافری،  از  اعم  نقل عمومی 
خودرو  هزار   ۲۰ حداقل  هرساله 
)کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و 
مینی بوس( فرسوده، از رده خارج شده 
و جایگزین کردن آنها با خودروهای با 
کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، 

تسهیل شود.
۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی 

خودروهای تولید داخل؛
با  قطعات  از  استفاده  هرگونه  الف( 
از  خودرو  مونتاژ  در  پایین  کیفیت 
ممنوع  مطلقا   ۱۴۰۱ سال  ابتدای 
است و دستگاههای مسئول موظفند 
با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق 
بر  موثر  و  پر مصرف  ویژه قطعات  به 

ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
بازار  به  شده  عرضه  خودروهای  ب( 
بایست  می   ،۱۴۰۱ سال  ابتدای  از 
حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار 

کیلومتر، ضمانت شوند.
شرکت  دولتی  مدیریت  واگذاری   -۸
های خودروسازی ایران خودرو و سایپا 
تعیین  دولتی  غیر  بخش  به  سریعاً 

تکلیف شود.
مسئول  جمهور،  رییس  اول  معاون 
این  اجرای  حسن  پیگیری  و  نظارت 

ابالغیه خواهد بود.

بازدید از پیش اعالم نشده دکتر رئیسی از ایران خودرو

 ۸ دستور رئیس جمهور برای کیفی و 
کمی سازی تولید خودرو در کشور

گزارش

در دیدار مدیرعامل سازمان بنادر با مشاور رییس جمهوری 

قرقیزستان انجام شد؛

امضای تفاهمنامه همکاری بنادر 
هرمزگان با هلدینگ ملی قرقیزستان

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران و مشاور رئیس جمهوری 
قرقیزستان، ضمن امضای یادداشت  تفاهم همکاری اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان و شرکت هلدینگ ملی قرقیزستان بر عملیاتی 

شدن همکاری ها تاکید کردند.
 »علی اکبر صفایی« در نشست با مشاور رئیس جمهوری قرقیزستان با 
اشاره به ظرفیت و آمادگی باالی این سازمان برای همکاری با بخش 
خصوصی، تاکید کرد: با توجه به تعرفه ها و قوانین  و مقررات، شرایط 
پسکرانه های  و  بنادر  در  اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران  حضور 

بندری ایران فراهم است.
با  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  افزود:  شهرسازی  و  راه   وزیر  معاون 
تهیه پیش نویس قرارداد و بررسی آن در قالب یک کمیته مشترک، 
از حضور سرمایه گذاران قرقیزستانی در بنادر جنوبی ایران استقبال 

می کند. 
به گفته وی، سرمایه گذاران و بخش خصوصی قرقیزستانی می توانند با 
تاسیس دفتر در منطقه آزاد کیش یا منطقه آزاد قشم، از تسهیالت 

و امکانات منطقه آزاد تجاری استفاده کند.
عالقه بیشکک برای تسریع در عملیاتی شدن همکاری ها

مشاور  اولو«  برگن  ایاپ  بولتوروک  »تنگیز  نشست  این  در 
و  روابط  توسعه  برای  بیشکک  عالقه  از  قرقیزستان  رئیس جمهوری 
و  کرد  صحبت  ایران  با  اقتصادی  و  تجاری  مشترک  همکاری های 

خواهان عملیاتی شدن هرچه سریع تر همکاری ها شد. 
وی گفت: با توجه به تغییرات و مشکالتی که در ترانزیت کاال از غرب 
داریم، خواهان استفاده از مسیرهای ترانزینی شرق و استفاده از بنادر 

ایران برای ترانزیت کاال هستیم.
موافقتنامه های  و  لجستیک  ترانزیت،  مدیرکل  سرایی«  »خسرو 
بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی نیز با اعالم آمادگی کامل این 
سازمان برای حمایت از سرمایه گذاری طرف قرقیزستانی، از تشکیل 
فعالیت  و  همکاری  روند  جزئیات  بررسی  برای  مشترک  کارگروهی 
سرمایه گذاران در بنادر شهید رجایی و بنادر جنوبی کشور خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد: ضعف مدیریت و 
ساختار نامتعادل اقتصاد کشور را دچار 

رکود و تورم کرد
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طی 
چند سال گذشته به لحاظ رکود اقتصادی و تورم، وضعیت بسیار بدی 
را در کشور تجربه کردیم که همه اینها ناشی از چند مولفه از جمله 
ضعف مدیریت کالن کشور، تحریم های بین المللی و ساختار ناموزون 

و نامتعادل کشور بود.
ذبیح اهلل سلمانی روز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی استان قزوین، اظهار داشت: وابستگی به درآمدهای 
نفتی در گذشته باعث بروز بسیاری از مشکالت از جمله تورم در کشور 

شده است.
وی ادامه داد: وابستگی کشور به درآمدهای نفتی موجب بروز برخی 
مسایل و مشکالت از جمله تورم می شود تا جایی که رشد اقتصادی 
کشور در ۶ ماه نخست امسال ۳.۳ درصد بود در حالی که براساس قانون 

برنامه ششم توسعه، رشد هشت درصدی اقتصاد پیش بینی شده بود.
متاسفانه در سال های  نشان کرد:  اقتصادی خاطر  امور  این مسوول 
متمادی نتوانستیم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم 
و  نگرفت  و کار، حمایت های الزم صورت  تولید و حوزه کسب  از  و 
وابستگی کشور به درآمدهای نفتی همچنان ادامه پیدا کرد و وابستگی 
بخش ساختار خارجی اقتصاد ما نیز به ارز حاصل از صادرات نفت باقی 

ماند.
سلمانی با بیان اینکه برای حفظ و ارتقای کرامت همکاران این وزارتخانه 
استراتژیکی  و  راهبردی  ریزی جامع،  برنامه  نیازمند  در سطح کشور 
برای چهار سال آینده هستیم، افزود: خوشبختانه با دستور صریح وزیر 
اقتصاد، شورای برنامه ریزی این وزارتخانه شکل گرفته و همه مدیران 
ستادی و دستگاه های تابعه و وابسته مکلف هستند برنامه های جامع 
و راهبری خود را جهت طرح و تصویب در شورای برنامه ریزی ستاد 

وزارتخانه ارایه کنند.
وی با بیان اینکه باید برنامه جامع و راهبردی برای سال ۱۴۰۱ راهنمای 
براساس چنین  افزود: حرکت  باشد،  در سطح کشور  مدیران  حرکت 
استانی است  و  نیازمند مشارکت همه همکاران ستادی  برنامه هایی 
استفاده  نیز  دارایی  امور  و  اقتصاد  وزارتخانه  های  از سیاست  یکی  و 

حداکثری از ظرفیت، دانش و توانمندی همکاران استانی می باشد.
این مسوول ادامه داد: تصمیم داریم در دوره جدید به هیچ عنوان برای 
انتخاب مدیران استانی خارج از همکاران وزارتخانه را منصوب نکنیم 
از تمامی سطوح، فرایندها و  از مدیران استانی که شناخت کاملی  و 

فعالیت های اقتصادی دارند، استفاده نماییم.
کرد:  تصریح  استانی،  مدیران  به  اختیار  تفویض  به  اشاره  با  سلمانی 
تا تمامی  تراکم پرهیز می کنیم و سعی داریم  از  به شدت  امروز  ما 
اختیارات خود را تمرکززدایی کنیم و به همین منظور امروزه نقل و 
انتقاالت استانی به مدیران استان تفویض شده و چند اختیار دیگر نیز 

به زودی ابالغ خواهد شد.
وی گفت: در عین حال مدیر استان نیز باید اختیار الزم را داشته باشند 
تا در راستای ساماندهی اقدامات اداری و مالی استان اختیارات الزم را 

داشته باشد.
در ادامه این جلسه، ضمن تقدیر از خدمات چهار ساله فرزین بهنامی 
اقتصاد و دارایی  امور  به عنوان مدیرکل جدید  امیر خلیلی خواه  فر، 

استان قزوین معرفی شد.
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اینکه اگر مشکل  بیان  با  اقتصاد  مشاور وزیر 
سال آینده مشکل خاصی در اقتصاد ایران رخ 
ندهد، نرخ رشد تورم به زیر ۲۵ درصد خواهد 
از  رسید، گفت: کشور ما واردکننده بسیاری 
روی  جهانی،  قیمت  افزایش  که  است  اقالم 
کاالها  قیمت  اما  می گذارد  اثر  کاالها  قیمت 
مقاومت  ارز  نرخ  کاهش  به  نسبت  فعاًل 

می کنند.
»وحید شقاقی شهری« ، در مورد اینکه چرا با 
کاهش نرخ ارز، قیمت کاالها در بازار کاهش 
نیافت، اظهار داشت: با توجه به افزایش معنادار 
قیمت نفت و مشتقات نفتی و رشد منابع ارزی 
کشور، اقتصاد ایران سال آینده وضعیت بسیار 
بهتری خواهد داشت و اگر در کنار این موارد، 
وضع برجام هم مشخص شود، در کاهش نرخ 
تاثیر  تورم و کاهش قیمت کاالها و خدمات 

قابل توجهی خواهد داشت.
ممکن  شد:  یادآور  اقتصادی  کارشناس  این 
است ما یک برجام حداقلی را به نتیجه برسانیم 
و همچنان برخی تحریم ها و شیطنت ها ادامه 
داشته باشد، اما با توجه به افزایش قیمت نفت 
و فرآورده های نفتی و تاثیر جنگ اوکراین و 
روسیه بر روی قیمت انرژی و نیز بحث های 
آینده  این است که سال  انتظار  ژئوپولتیکی؛ 
قیمت نفت کاهشی نباشد و عددهای باالتری 
را ترسیم کنیم؛ در نتیجه منابع ارزی کشور 
در سال آینده بهتر خواهد شد و در صورت 
انتظارات و تعلل ها  نتیجه رسیدن برجام،  به 
به پایان خواهد رسید و وضعیت اقتصاد کشور 

شفاف تر می شود.
قیمت کاالها نسبت به کاهش نرخ ارز مقاومت 

می کنند
قیمت های  سهم  و  نقش  به  اشاره  با  وی 
جهانی بر نرخ کاالهای داخلی نیز، گفت: ما 
واردکننده بسیاری از اقالم هستیم که افزایش 
اثر  قیمت ها  روی  اقالم،  این  جهانی  قیمت 
کاالهای  اولیه،  مواد  قیمت  یعنی  می گذارد، 
واسطه ای و کاالهای نهایی که وارد می کنیم، 
با افزایش قیمت همراه می شود و از آنجا که 
بسیاری از کاالهای مصرفی ما یا واردات است 
این  قیمت  وقتی  ای،  واسطه  و  اولیه  مواد  یا 
کاالها در اقتصاد جهانی افزایش می یابد، این 
تورم جهانی به اضافه هزینه های جانبی مانند 
حمل نقل و کارگر روی کاهش قیمت کاالها 

در داخل کشور تاثیر منفی می گذارد.
قیمت  افزایش  بحث  درباره  شهری  شقاقی 

در روزهای پایانی سال نیز، تاکید کرد: بازار 
مقاومت  فعال  ارز  قیمت  کاهش  به  نسبت 
وضعیت  نبودن  روشن  هم  دلیلش  می کند، 
برجام، بحث برداشته شدن تحریم ها و روشن 
نبودن ابعاد آن است؛ اینکه آیا برجام به نتیجه 
حداکثری  یا  حداقلی  اثرات  رسید؛  خواهد 
خواهد داشت و نهایتا این ابهامات نسبت به 
نتیجه مذاکرات، اثر خنثی و حالت انتظار در 
بازار ایجاد می کند و تولیدکننده و سرمایه گذار 
چون در حالت انتظار قرار دارد و اینها عاملی 
است که مقاومت را برای کاهش قیمت کاال، 

خدمات و دارایی ها افزایش می دهد.
قیمت جهانی کاالها افزایش داشته است

این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: یک گذاره 
دیگر داریم که باید در محاسبات لحاظ کنیم 
و  است  کاالها  جهانی  قیمت  افزایش  آن  و 
دلیل آن باال رفتن تورم در دنیاست؛ چرا که 
در اقتصاد امریکا تورم به ۷ درصد رسیده و 
علش کروناست که نسبتا کاهش پیدا کرده 
دنیا  در  است.  بیشتر شده  واکیسیناسیون  و 
تقاضای  و  شده  کمتر  هم  کرونا  از  حرف 
مصرف جهانی افزایش یافته و هر قدر اقتصاد 
به دوران پساکرونا نزدیک تر می شود، رونق 
در اقتصاد جهانی هم بیشتر شده و این رونق، 

قیمت کاالها را افزایش داده است.
تورم به زیر ۲۵ درصد می رود

در  اینکه  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
در  خاصی  مشکل  اگر  آینده  سال  مجموع 

اقتصاد رخ ندهد، تورم به زیر ۲۵ درصد خواهد 
اخیر  ماه های  در  بپذیریم  باید  افزود:  رسید، 
اقتصاد  و چون  رفته  باال  نفت  قیمت جهانی 
مشتقات  و  نفت  صادرات  به  وابسته  ایران 
نفتی است و ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ما 
را، فرآورده های نفتی تشکیل می دهد، انتظار 
داریم، وضعیت درآمدهای ارزی کشور رو به 

بهبودی برود.
کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانی ها

وی با اشاره به کاهش ۴ هزار تومانی قیمت 
دالر در یک ماه اخیر، گفت: دالر به کانال ۲۵ 
هم رسید و دلیل آن نیز اخبار و سیگنال های 
مثبتی بود که از وین به گوش می رسید. در 
تا  نااطمینانی ها  و  تورمی  انتظارات  آن  واقع 
حدودی کاهش پیدا کرد که باید روی قیمت 
باشد،  اثرگذار  نیز  دارایی ها  و  خدمات  کاال، 
اما این اتفاق در بازار کاالها رخ نداد و شاید 
هم  را  قیمت  افزایش  کاالها حتی  برخی  در 

داشتیم.
ریشه های تورم هنوز خشک نشده است

تجربه  ما  البته  شد:  یادآور  شرقی  شقاقی 
دوره های گذشته را هم داریم، فرضا سال ۹۵ 
تورم بنا به بحث های کاهش انتظارت تورمی 
ریشه های  همچنان  اما  رسید،  درصد   ۹ به 
تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که نیازمند 
اصالحات ساختاری مانند اصالح نظام بانکی، 
اصالح نظام تجاری، بررسی ریشه های اصلی 
تورم و افزایش قیمت هاست. انتظار داریم روند 

و  نفتی  فرآورده های  و  نفت  قیمت  افزایش 
بحث برجام، انتظارات تورمی را کاهش دهد 
و سال آینده یک آرامش نسبی در حوزه تورم، 
قیمت کاالها و خدمات و نیز دارایی ها حاکم 

شود.
بیان  با  دانشگاه خوارزمی  علمی  هیات  عضو 
اینکه نرخ رشد تورم در سال آینده می تواند 
حتی به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد، افزود: البته 
بحث  دولت،  بودجه  کسری  مانند  عواملی 
انتفاع از منافع برجام، موضوع اقتصاد جهانی و 
نااطمینانی که از اقتصاد دنیا وجود دارد؛ همه 
اینها می تواند دامنه تورم ۱۵تا ۲۵ درصدی را 

برای سال آینده کشور رقم بزند.
ا... رئیسی، رئیس جمهوری در جلسه   آیت 
اقتصادی  هماهنگی  ستاد  شب  یکشنبه 
دولت، با تاکید بر لزوم تالش برای جلوگیری 
از  مردم،  به  بیشتر  هزینه های  تحمیل  از 
برای  خواست  ذی ربط  اجرایی  دستگاه های 
جلوگیری از دالل بازی و رشد قیمت ها به ویژه 
در روزهای پایانی سال اقدامات و تدابیر الزم 
و فوری را به کار گیرند.همچنین دکتر رئیسی 
صنعت،  و  کشاورزی  جهاد  وزارتخانه های  به 
معدن و تجارت دستور داد، با توجه به روند 
کاهشی قیمت ارز، بررسی دقیق و کارشناسانه 
و  دهند  انجام  قیمت ها  افزایش  علت  از 
پیشنهادات عملیاتی خود برای مدیریت این 
موضوع را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

ارائه کنند.

اقتصاد ایران سال آینده وضعیت بهتری خواهد 

داشت/ کاهش نرخ تورم قطعی است
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اجتماعی
خبر

مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی:

تامین تجهیزات کیفی بیمه شدگان اولویت 
شرکت بین المللی تامین اجتماعی است

گفت:  اجتماعی  تامین  بین المللی  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل 
و  بیمه شدگان  منافع  تامین  هدف  با  کیفی  تجهیزات  تامین 
اولویت شرکت  اولین  اجتماعی  تامین  مستمری بگیران سازمان 

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی است.
مهدی معصومیان با اعالم این مطلب در جلسه شورای مدیران 
افزود: سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش داشتن بیش از ۵۰ 
درصد از جمعیت کشور، خدمات درمانی و بیمه ای وسیعی را ارائه 
می دهد و این شرکت به عنوان یکی از بازوان توانمند سازمان در 
موضوع تامین و واگذاری تجهیزات پزشکی و سایر نیازمندی های 
رضایت  و  سازمان  صالح  و  صرفه  کیفیت،  اصل  سه  باید  آن، 
بیمه شدگان و مستمری بگیران توجه کرده و زیرساخت های خود 

را بر اساس این اصول تنظیم کند.
وی تاکید کرد: سرعت تهیه و خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان 
بسیار حائز اهمیت بوده و شفافیت، ایجاد رقابت سالم در میان 
از مهم ترین مواردی  تامین کنندگان تجهیزات و منافع سازمان 

است که باید در عقد قرارداد با طرف های تجاری منظور شود.  
کارشناسان  و  مدیران  مجموعه  کرد:  خاطرنشان  معصومیان 
شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی از هیچ تالشی برای 
اصالح ساختارها و استقرار نظام اداری و سازمانی مبتنی بر تامین 

اصول و اهداف سازمان تامین اجتماعی دریغ نخواهد کرد.
اجتماعی  تامین  بین المللی  بازرگانی  شرکت  سهام  صددرصد 
متعلق به سازمان تامین اجتماعی است که تا سال ۱۳۹۱ شرکت 
بازرگانی خانه سازی ایران نامیده می شد و در مجموعه هلدینگ 
خانه سازی ایران به امر مشاوره طراحی و تجهیز مراکز درمانی و 

بیمارستان ها می پرداخت.
و  جدید  اساسنامه  با  و  خانه سازی  از  مستقل   ۱۳۹۱ سال  از 
گسترش فعالیت های بازرگانی عالوه بر حوزه تجهیزات پزشکی 
حوزه  در  بازرگانی  امور  سایر  به  تجربه،  قرن  نیم  به  نزدیک  با 
نیز ورود   ... کاالهای اساسی، نفت، گاز و پتروشیمی، خودرو و 

کرده و شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی نام گرفت.  
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی 
ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات 

حمایتی قرار داده است.
بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور 
به عنوان بیمه شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان 
مستمری بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات 

بلندمدت وکوتاه مدت بیمه ای و درمان بهره مند می شوند.
با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه ها، در مجموع 
تامین  از جمعیت کشور عضو خانواده  نفر  از ۴۴ میلیون  بیش 

اجتماعی به شمار می روند.

سیزدهم،  دولت  گفت:  مستضعفان  بنیاد  رییس   
دولت مردمی است که دغدغه و درد مردم را دارد و 

بنیاد مستضعفان نیز خادم مردم است.
اجرایی  عملیات  آغاز  آیین  در  فتاح   پرویز  سید 
احداث ۲۰ هزار واحد مسکن محرومان در سراسر 
انقالب  مسکن  بنیاد  رییس  حضور  با  که  کشور 
روستای  در  جنوبی  خراسان  استاندار  و  اسالمی 
اینها  افزود:  شد  برگزار  درمیان  شهرستان  نوغاب 
بهانه است؛ نظام اسالمی خادم مردم و نظام مردمی 
است زیرا حکومت باید مردمی باشد و درد مردم را 
ببیند. وی اظهار داشت: برای اینکه مردم با دولت 
باشند، دولتمردان باید مردمی باشند و حرفی نزنند 
یا اگر قول می دهند،  نتوانند به آن عمل کنند  که 

عملیاتی شود.
رییس بنیاد مستضعفان گفت: به این وعده مسکن 
عمل خواهد شد، چون بنیاد مسکن اهل عمل است 

و ما نیز به میزان الزم کمک می کنیم.
اسم  به  که  همانطور  واحدها  این  داد:  ادامه  وی 
محرومان است باید برای محروم ترین افراد باشد و 
سهمیه دستگاه های حمایتی شامل ۱۰ هزار واحد 
برای کمیته امداد و ۱۸ هزار واحد برای خانواده های 
جداگانه  بهزیستی  هدف  جامعه  باالتر  و  دومعلول 
در  محرومان  شناسایی  است.فتاح  ساخت  حال  در 
این طرح را بسیار مهم خواند و از اعضای شوراها، 
که  کرد  درخواست  تاثیرگذار  افراد  سایر  و  علما 

محروم ترین ها را شناسایی و معرفی کنند.
اتفاق  داده  هم  دست  به  دست  شرایط  گفت:  وی 
نظری در سطح کشور صورت گرفته و عنایت و لطف 
نظام شامل حال همه ما شد تا توافق نامه ای بسیار 

خوب با بنیاد مسکن انقالب اسالمی منعقد شود.
رییس بنیاد مستضعفان ادامه داد: البته قبل از آن 
با رییس سابق بنیاد مسکن انقالب اسالمی مرحوم 
تابش، گفت و گوها را کرده بودیم که در این دوره 

تدوین و تکمیل شد.
وی گفت: ۲۰۰ میلیون تومان وام معلوم نبود چگونه 
بنیاد مسکن  توسط  تسهیالت  این  اکنون  اما  باشد 
هر  مسکونی  واحد  هزار   ۲۰ برای  اسالمی  انقالب 

واحد ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
بازپرداخت  مدت  با  خوبی  بسیار  وام  افزود:  فتاح 
متر   ۶۰ واحدها  این  متراژ  و حداقل  است  طوالنی 
مربع در نظر گرفته شده اما متقاضی قادر به افزایش 

مساحت با پرداخت اضافه بها نیز خواهد بود.
همکاری  روستاها  دهیاری های  و  شورا  گفت:  وی 
کنند با تایید نقشه بنیاد مسکن مجوز در اسرع وقت 

صادر می شود و شاهد فرایند طوالنی نخواهیم بود.
تامین  داد:  ادامه  مستضعفان  بنیاد  رییس 
زیرساخت هایی مانند آب، برق و گاز نیز نسبت به 
طرح های دیگر مسکن راحت تر است و تا درب منزل 
میلیون  بر ۲۰۰  انجام خواهد شد.وی گفت: عالوه 
تومان  میلیون   ۵۰ نیز  ما  مسکن  بنیاد  وام  تومان 
می کنیم  پرداخت  واحد  هر  به  بالعوض  تسهیالت 
و مابقی باید توسط متقاضی تامین شود.فتاح بیان 
عیدی  اسالم )ص(  پیامبر  مبعث  مناسبت  به  کرد: 
ما این است که سیمان به ازای هر خانه همچنین 
میلگرد و آماتور مورد نیاز هر واحد به صورت رایگان 
در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار خواهد 
واحدهای  این  هم افزایی  با  اینکه  با  گرفت.وی 
مسکونی احداث خواهد شد افزود: در مجموع برای 
احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی توافق کرده که سهمیه هر استان مشخص 

شهرستان  نوغاب  روستای  طرح،  این  در  و  است 
درمیان به عنوان پایلوت انتخاب شد.

مستمر  پیگیری  با  گفت:  مستضعفان  بنیاد  رییس 
استاندار خراسان جنوبی سهمیه این استان که ۵۵۰ 
افزایش  محرومان  مسکن  واحد  هزار  به  بود،  واحد 
شیعه  داد:  ادامه  مبعث  عید  تبریک  با  یافت.فتاح 
وحدت  )ص(  اسالم  مکرم  نبی  پرچم  زیر  سنی  و 
همه  و  است  وحدت  اکنون  ثواب  باالترین  و  دارند 
وحدت  این  باید  اما  می خورند  غبطه  ما  وحدت  به 
درمیان  شهرستان  کرد:  بیان  کنیم.وی  تقویت  را 
منطقه هدف ما است و ۲ سال در این منطقه خیمه 
مسائل  شامل  منطقه  در  بنیاد  خدمات  که  زده ایم 
فرهنگی، اجتماعی و سایر موارد بوده و مسکن یکی 
داشت:  اظهار  بنیاد مستضعفان  است.رییس  آنها  از 
برای نوسازی و بهسازی روستای نوغاب نیز اگر قیر 
مابقی  شود  تامین  مسکن  بنیاد  توسط  نیاز  مورد 
نوسازی  خیابان ها  تا  می کنیم  تقبل  ما  را  هزینه ها 
شود.وی گفت: با همکاری بنیاد مسکن، استانداری 
این  نوسازی  اسالمی  شورای  و  جنوبی  خراسان 

منطقه را انجام می دهیم البته این تصمیم می تواند 
برای سایر مناطق از جمله منطقه مرزی گزیک هم 
باشد.فتاح افزود: به عنوان عیدی دیگر امروز به هر 
خانواده این روستا که شامل هزار خانوار است، یک 
کارت هدیه تقدیم می شود.رییس بنیاد مستضعفان 
در  شد،  جنوبی  خراسان  مرکز  وارد  )دوشنبه(  که 
مسکن  بنیاد  رییس  همراه  به  سفرش  روز  دومین 
کشور در روستای مرزی نوغاب شهرستان درمیان 
واحد  هزار   ۲۰ احداث  توافق نامه  تا  یافت  حضور 
و  مستضعفان  بنیاد  مشارکت  با  محرومان  مسکن 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سراسر کشور از این 
منطقه اجرایی می شود.دیدار با نماینده ولی فقیه در 
انسجام بخشی  شورای  در  شرکت  جنوبی،  خراسان 
روند  از  بازدید  مستضعفان،  بنیاد  تابعه  واحدهای 
اجرای طرح های محرومیت زدایی شهرستان درمیان 
به عنوان منطقه هدف بنیاد علوی، بازدید از اراضی 
در اختیار بنیاد مستضعفان در شهر بیرجند و حضور 
این  در  فتاح  برنامه های  از  جمع بندی  نشست  در 

سفر ۲ روزه است.

فتاح: بنیاد مستضعفان خادم مردم 
است

و  جمهوری  رییس  معاون   
رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: ایران رتبه نخست 
و  و گرد  بیابان زایی  مهار  را در 
اقدامات  و  دارد  جهان  در  غبار 
سال   ۲ در  اضطراری  و  سریع 
برای  خوزستان  در  اخیر 
و  گرد  گسترش  از  جلوگیری 
غبار انجام شده و نقشه های گرد 
و غبار در کشورهای همسایه را 

شناسایی کرده ایم.
حاشیه  در  سالجقه  علی   
زیست  پنجمین مجمع محیط 
ملل متحد که در نایروبی کنیا 
در حال برگزاری است در دیدار 
وزیر  َحَمدی  العزیز  جاسم  با 

محیط زیست عراق
سالمت  اهمیت  به  اشاره  با 
سالمت  بر  آن  تأثیر  و  انسانی 
تأکید  همچنین  زیست  محیط 
حفظ  به  اسالم  مبین  دین 
هشت  افزود:  طبیعی،  منابع 
باعث  تحمیلی  جنگ  سال 
هر  بر  بسیاری  خسارات  بروز 
دو کشور شد اما با حضور حاج 
قاسم سلیمانی، نشان داده شد 
می توانند  کشور  دو  چگونه  که 
با همیاری و همکاری و مودت، 
مسائل و مشکالت خود را حل 

کنند.  
برای  آمادگی  اعالم  با  وی 
مسائل  همه  در  همکاری 

اشاره  مورد  زیستی  محیط 
ما  داشت:  اظهار  عراقی،  طرف 
موضوعی  کمیته های  می توانیم 
دهیم.  تشکیل  همکاری  برای 
کشورهای  در  متاسفانه 
دجله  سرچشمه های  همسایه، 
ورودی  تغییرات  دچار  فرات  و 
ایران،  کشور  سه  و  شده  آب 
مسائل  دچار  را  سوریه  و  عراق 
محیط زیستی کرده است و در 
نیز مسائل و  بین المللی  حقوق 
روش های شفافی برای حل این 

مسائل وجود ندارد.  
اینکه  بیان  با   سالجقه 
محیط  و  آب  دیپلماسی 
اهمیت  حائز  ما  برای  زیست 
و  شن  برداشت  افزود:  است، 
و خشک شدن  عراق  در  ماسه 
بسیاری  مشکالت  هورالعظیم 
مردم  سالمت  و  معیشت  برای 
ایجاد کرده است. در سال ۸۶ و 
۹۶ تفاهم نامه های همکاری در 
این زمینه داشتیم که امیدوارم 

به روزرسانی و اجرا شود.  
مسیر  در  که  آنچه  گفت:  وی 
شلمچه و  بصره و کربال و نجف 
خواست  از  نشان  شده  انجام 
تصور  ما  و  دارد  ایران  اراده  و 
برای  را  اقدامات  این  می کنیم 
مردم خودمان انجام می دهیم.  

رییس سازمان حفاظت محیط 
کرد:  خاطرنشان  زیست 

ایرانی  بنیان  شرکت های دانش 
تجربیات بسیار خوبی در حوزه 
انرژی های نو و تجدیدپذیر دارند 
و  تاالب ها  زمینه  در  همچنین 
منابع آب نیز با تجربه هستیم 
و می توانیم به شما کمک کنیم.  
آتش سوزی های  وی  گفته  به 
کاهش  و  هورالعظیم 
به  آن  از  ناشی  آلودگی های 

حداقل رسیده است.
رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست خطاب به همتای عراقی 
روابط  امیدوارم  گفت:  خود 
مهمترین  از  زیستی  محیط 
جانبه  دو  روابط  بخش های 
سال  خردادماه  را  شما  و  باشد 
پنجاهمین  مراسم  در  آینده 
حفاظت  سازمان  تأسیس  سال 
محیط  هفته  و  زیست  محیط 
کنیم همچنین  مالقات  زیست 
حضور  با  نشستی  داریم  قصد 
وزیران محیط زیست کشورهای 
اسالمی و همسایه برگزار کنیم 
آن  در  شما  دیدار  امید  به  که 

نشست هستیم.
بسیار  کشورهای  از  یکی  عراق 
اقلیمی  تغییرات  از  آسیب پذیر 

است
وزیر  َحَمدی  العزیز  جاسم 
با  نیز  عراق  زیست  محیط 
اشاره به دیدارهایش از ایران و 
مذاکره درباره اثرات تغییر اقلیم 
مین زدایی  منطقه،  و  ایران  در 
بیابان  از گسترش  و جلوگیری 
همکاری های  داشت:  اظهار 
خوب و درک مشترک از مسائل 
قبل  مثل  متاسفانه  اما  داریم 
داشته  پیشرفت  باید  و  نیست 

کشورهای  از  یکی  عراق  باشد. 
تغییرات  از  آسیب پذیر  بسیار 
شده  شناخته  دنیا  در  اقلیمی 
امنیت  غبار،  و  گرد  مورد  در  و 
بیابان زدایی  خشکسالی،  آب، 
مذاکره  به  نیاز  مین زدایی  و 

دوجانبه است.  
اقلیمی  تغییرات  افزود:  وی 
باعث ایجاد تابستان های بسیار 
جنوب  در  ویژه  به  آزاردهنده 
میلیون   ۴۰ است.  شده  عراق 
عراق  در  شده  کاشته  مین 
حوزه های  در  زیادی  مشکالت 
ایجاد  تجارت  و  نقل  و  حمل 

کرده است.
زیست  محیط  وزیر  گفته  به 
عراق، ۴۰ درصد مرزهای عراق 
و  بوده  داعش  اشغال  تحت 
حمایت شهید سلیمانی و شهید 
گذار  تأثیر  بسیار  ابومهندس 

بوده است.  
خود  عضویت  به  اشاره  با  وی 
انرژی های  ملی  کمیته  در 
تأمین  در  گفت:  تجدیدپذیر 
تجدیدپذیر  و  پایدار  انرژی های 
نیز  و  خصوصی  بخش  در 
پنل های  تولید  صنابع  در 
زیستی،  تنوع  خورشیدی، 
تثبیت خاک و مدیریت پسماند 

می توان همکاری کرد.
با  عراق  زیست  محیط  وزیر 
سبز  کمربند  ایجاد  از  قدردانی 
در مسیر کربال، تصریح کرد: در 
جنوب عراق حل مشکل امنیت 
و  انسان دوستانه  موضوعی  آب، 
الزم  که  است  فرامرزی  آن  اثر 
مردم  و  کشور  از  ایران  است 
عراق در آن ناحیه حمایت کند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد:

رتبه نخست ایران در مهار 
بیابان زایی و گرد و غبار

خبر

فرمانده مرزبانی انتظامی 
کشور:خانواده های مرزبانان در 

موفقیت های مرزی نقش موثری دارند

 فرمانده مرزبانی انتظامی کشور با بیان اینکه خانواده های مرزبانان 
خانواده های  گفت:  دارند،  موثری  نقش  مرزی  های  موفقیت  در 
کارکنان مرزبانی نقش مهمی در انجام موفقیت آمیز ماموریت ها 

دارند.
و  فرماندهان  های  خانواده  جمع  در  گودرزی  احمدعلی  سردار   
معاونان فرماندهی مرزبانی کشور با بیان اینکه امروز مرزبانی افتخار 
دارد که در تامین امنیت ملی تاثیرگذار است، اظهار داشت: سرباز، 
درجه دار، افسر، خانواده مرزبانان و ... در این امنیت آفرینی نقش 
بسزایی دارند و باید قدردان پدران و مادران، همسران و فرزندان 

مرزبانانی باشیم که در نیل به اهداف در کنار و همراه ما هستند.
وی با بیان اینکه اگر خدمات مرزبانان نبود، به فرموده مقام معظم 
رهبری امام خامنه ای عزیز "مدظله العالی" »ناامنی از مرزها به 
با توجه  افزود: مرز؛ جایگاه مهمی دارد،  داخل کشور می آمد«، 
ناموس  منزله  به  کشور  هر  مرز  فرمودند  که  ایشان  فرمایش  به 
آن کشور است می توان متوجه اهمیت جایگاه مرز و مسوولیت 

مرزبانان شد.
به سختی کار مرزبانان  اشاره  با  انتظامی کشور  فرمانده مرزبانی 
در مناطق مختلف جغرافیایی ادامه داد: مرزبانان غیور در شرایط 
مختلف اقلیمی، جغرافیایی و در مقابله با هرگونه تهدید و آسیبی 
»مقتدرانه« جانفشانی می کنند و امروز مرزبانان در جای جای 
۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز آبی، خاکی و دریایی با به کارگیری 
مرزها  از  کامل  با هوشیاری  و  و هوشمند  نوین مرزی  تجهیزات 

صیانت می کنند.
وی تصریح کرد: افتخار مرزبانان این است که امروز در تداوم راه 
شهدا حرکت می کنند، مرزبانان در طول ۸ سال جنگ تحمیلی در 
کنار سایر رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس حضور داشتند و تا امروز 

توفیق خدمت و صیانت از مرزهای کشور را دارند.
این مقام ارشد مرزبانی با بیان اینکه خانواده جایگاه تربیت نسل 
آینده است و خانواده مرزبانان در تداوم موفقیت های مرزی نقش 
موثر دارند، بیان کرد: خانواده های کارکنان مرزبانی نقش مهمی 
در تامین امنیت روانی کارکنان و انجام موفقیت آمیز ماموریت ها 

برعهده دارند.
در پایان مراسم سردار گودرزی فرمانده مرزبانی کشور از همسران 
مجاهد فرماندهان و معاونان مرزبانی انتظامی کشور تقدیر و تشکر 

کرد.

چهارشنبه 11    اسفند 41400 سال چهارم - شماره    118

تاریخ: 99/11/11          کالسه پرونده دادرسی:386/1/98         
کالسه پرونده اجرایی:547/98

                                                          برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له

نام: صندوق قرض الحسنه خیبر با مدیرعاملی محرم زمهریری 
نژاد

نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد صندوق خیبر

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: 1 – محرم صفری  2 – محمد بارانی                                     

نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-547 مورخ 98/6/4 شورای حل 
فوق  شماره  دادنامه  وفق  که  اول  شعبه  کریم  رباط  اختالف 
قطعیت  کریم  رباط  شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه 
حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است در حق محکوم له 
به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
647500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ صدور چکها ) 97/1/10 – 97/4/1 – 96/10/1 ( تا 

یوم الوصول بر مبنای شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
اجرا  بموقع  را  آن  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز  ازابالغ  1-پس 

بگذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 مان 

محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایید.

شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم

تاریخ: 99/09/16          شماره:262/1/98
                                                          برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له
نام: صندوق قرض الحسنه خیبر با مدیرعاملی محرم زمهریری 

نژاد به نمایندگی مهدی هاشمی منفرد
نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد صندوق خیبر

مشخصات محکوم علیه:

نام و نام خانوادگی: 1 – لیال قادری  2 – علیرضا سخایی   3 – 
وحید آقا مرادی                                     

نشانی محل اقامت: مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 957/98 مورخ 98/9/18 شورای حل 
اختالف رباط کریم شعبه اول که وفق دادنامه شماره فوق شعبه 
کریم قطعیت حاصل  رباط  اختالف شهرستان  اول شورای حل 
کرده است. محکوم علیه محکوم است به انجام مفاد دادنامه 
پرداخت ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 217500 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
حق  در  دولتی  عشر  نیم  انضمام  به  چک 96/7/5  سررسید 

صندوق دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
اجرا  بموقع  را  آن  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز  ازابالغ  1-پس 

بگذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 مان 

محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایید.
شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم

تاریخ: 99/09/16          کالسه پرونده دادرسی:1352/1/97         
کالسه پرونده اجرایی:255-98

                                                          برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له

نام: صندوق قرض الحسنه خیبر با مدیرعاملی محرم زمهریری 
نژاد

نشانی محل اقامت: رباط کریم- تقی آباد صندوق قرض الحسنه 
خیبر

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: 1 – سارا مهدیخانی   2 – محمد ذوالقدر                                     

نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان  

محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-255 مورخ 98/3/12 شورای حل 
اختالف رباط کریم شعبه اول که وفق دادنامه شماره فوق شعبه 
کریم قطعیت حاصل  رباط  اختالف شهرستان  اول شورای حل 

به  له  محکوم  حق  در  است  محکوم  علیه  محکوم  است.  کرده 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

352500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
اجرا  بموقع  را  آن  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز  ازابالغ  1-پس 

بگذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 مان 

محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نمایید.
شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
انگوری  باغ  قطعه  دو  ششدانگ  اعیان  حدود  تحدید  چون 
پالکهای ثبتی 379 و 380 فرعی از 147 اصلی را خانم فریده 
النگ احد ازورثه مرحوم علیرضا النگ تقاضا نموده است برای 
مجاورین سند مالکیت صادر نشده و تعیین حدود مطابق ماده 
15 مقدور نیست لذا عملیات تحدید حدود پالکهای مذکور روز 
یکشنبه 1401/01/28 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملک 
)واقع در شهرک آدران بعد از سالن تشریفاتی ارس سمت چپ 
جنب کارخانه( شروع و بعمل خواهد آمد لذا بدین وسیله به 
اطالع می رساند از مالک یا مالکین مجاور و اصحاب حقوق دعوت 
بعمل می آید تا چنانچه حق و حقوقی برای خود قایل هستند 
میتوانند مستندا برابر تبصره 2 ماده واحده موضوع مواد 16 
و 20 قانون ثبت دادخواست واخواهی خود را از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت 30 روز دادخواست اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل و یا درهمان تاریخ 
ظرف مدت یکماه به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی آن 
را به این اداره ارائه نمایید در غیر اینصورت و پس از سپری 
شدن مدت اعتراض و عدم وصول اعتراض اداره ثبت برابر 
مقررات نسبت به صدور سند به نام متقاضی اقدام خواهد 

نمود.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/12/11

 بابک احمدی – سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رباط کریم

شماره  به  بادسان  کمپرسی  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
 82 ع   323 ایران   55 پالک  وشماره   2913053 هوشمند 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.



اخبار

آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان 

رباط کریم با حضور فرمانداربرگزارشد

انتظامی شهرستان  مراسم تکریم و معارفه فرمانده 
فرماندار  امیداحمدی  حضوردکتر  با  رباط  کریم 
شهرستان رباط کریم سردار کیوان ظهیری فرمانده 
 ، جمعه  امام  تهران  استان  غرب  انتظامی  نیروی 
فرماندهان سپاه و ارتش درشهرستان و دیگرمسئوالن 
انتظامی  فرماندهی  اجتماعات  در سالن  شهرستانی 

شهرستان رباط کریم برگزار شد.
دکتر امید احمدی در این مراسم گفت : بزرگترین 
با  که  است  این  انتظامی  نیروی  تاریخی  واقعه 
محرومیت و معذوریت بیشترین خدمت را به مردم 

انجام می دهد.
وی افزود : مردم مناطق محروم با تمام مشکالت و 
سختی ها پای انقالب هستند و از بعد انتظامی  یک 
شناخت اشتراکی با مسئولین دارند ومردم این مناطق 

همیشه در حمایت از نظام حضور فعال داشتند.
دکتر احمدی در ادامه با اشاره به برقرای امنیت و 
شکنان  هنجار  صف  باید  گفت:  جامعه  در  آرامش 
موجب  امنیت  استقرار  چون  شود  جدا  ازمردم  

پیشرفت کشورو جامعه می شود .

آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل   
سامانه  بزرگ  پروژه  اتمام  برای  گفت:  ایران 
مجموع   در  کرمانشاه  استان  در  گرمسیری 
حدود سه هزار میلیارد تومان مورد نیاز است 
که از این مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به 
وزارت جهاد کشاورزی و ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان نیز مربوط به وزارت نیرو است.
در  سه شنبه  روز  حاج رسولی ها«  »محمد 
حاشیه سفر به سرپل ذهاب به منظور پیگیری 
و بررسی میدانی مشکالت سامانه گرمسیری با 
حضورمهعاون وزیر جهاد کشاورزی و معاونان 
کرمانشاه  استانداری  اقتصادی  و  عمرانی 
و  ذهاب  سرپل  قصرشیرین،  مردم  ونماینده 
گیالنغرب در مجلس شورای اسالمی و جمعی 
از مسووالن محلی، افزود: از اعتبارات و دستور 
برآوردی  پروژه،  این  به  رهبری  معظم  مقام 
بینی  پیش  دالر  ۷.۸میلیارد  داشتیم   که 
کرده بودیم که حدود یک میلیارد دالر کمتر 
تخصیص داده شد و امیدواریم این کمبود را 

جبران کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به در دسترس بودن 
اعتبار کافی، این پروژه یکی از پرسرعت ترین 
باقی  کار  بود و ۱۵ درصد  پروژه های کشور 
مانده از پروژه، شامل سد، تونل، شبکه های 
اصلی و فرعی و آبیاری های تحت فشار باقی 
مانده که امید است این کسری اعتبار جبران 
شودو ظرف مدت  ۲۴ ماه این طرح را به اتمام 

برسانیم.
حاج رسولی ها ادامه داد: تامین اعتبار این پروژه 
در سفر رییس جمهور به استان کرمانشاه جزو 
اولویت های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 

نیرو خواهد بود.
نظام  در  گرمسیری  سامانه  وی  گفته  به 
کشور  در  ابرپروژه  یک  اسالمی  جمهوری 
است که کوتاه ترین زمان اجرا را به خودش 

اختصاص داده است.
سامانه گرمسیری تاثیر بسیار خوبی بر اقتصاد 

و تولید در سطح ملی دارد
و  ذهاب  سرپل  قصرشیرین،  مردم  نماینده 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  گیالن غرب 

گفت: طرح بزرگ سامانه گرمسیری یک ابر 
پروژه است که تاثیر بسیار خوبی بر اقتصاد و 

تولید در سطح ملی و منطقه ای دارد.
این  اهمیت  به  اشاره  با  حیدری«  »شهریار 
طرح افزود: بارها از لسان رهبر معظم انقالب 
اسالمی به این پروژه اشاره و بر آن تاکید و 
دستورات بسیار خوبی برای اشتغال بهینه از 

منابع زمینی و آب نیز صادر شده است.
وی اظهار داشت: وزارت نیرو جهت تخصیص 
برای  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  آب  توزیع  و 
اجرای پروژه های کشاورزی متولی اصلی این 

پروژه هستند.
و  ذهاب  سرپل  قصرشیرین،  مردم  نماینده 
گیالنغرب در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
گفت: از مجموع ۶۲ هزار هکتار بخش اعظمی 
برای کشاورزی و حدود ۱۱ هزار هکتار برای 
سرمایه گذاری بین شهرستان قصرشیرین و 

سومار پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: این پروژه روند خوبی داشته 
و نگرانی هایی که کشاورزان داشتند در بحث 

افت فشار آب بود که با تصمیماتی که  اتخاذ 
می شود موثر و قابل اجرا خواهد بود.

و  سدهواسان  تکمیل  گفت:  پایان  در  وی 
زهکشی منطقه دشت ذهاب مکمل های این 
موجود،  وضعیت  ساماندهی  که  است  پروژه 
در  زایی  اشتغال  و  پروژه  اجرای  در  تثبیت 
منطقه و درآمد زایی از انتظار مردم می باشد.

به  آب  مترمکعب  میلیون   ۹۰۰ اختصاص 
استان های کرمانشاه و ایالم

سد هواسان از نوع خاکی با هسته رسی است 
که حدود ۵۱ متر ارتفاع دارد و ظرفیت مخزن 
برای  که  است  مکعب  متر  میلیون  آن ۱۸۸ 
ساخت این سد که در دل سامانه گرمسیری 
هشتم  آن  اجرایی  عملیات  و  شده  واقع 
اردبیهشت ۹۷ آغاز شد به هزار میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است.
عنوان  به  گرمسیری  سامانه  بزرگ  طرح 
هزار   ۱۵۰ با  کشور  عمرانی  طرح  بزرگترین 
که  است  اجرا  دست  در  اعتبار  ریال  میلیارد 
را  کردستان  استان  در  سیروان  رودخانه  آب 
خارج  ازگله  منطقه  از  نوسود  تونل  طریق  از 
و زمین های منطقه را تا دهلران و مهران در 

استان ایالم آبیاری می کند.
با اجرای طرح سامانه گرمسیری حدود ۹۰۰ 
میلیون متر مکعب آب در اختیار استان های 
کرمانشاه و ایالم قرار می گیرد که در این طرح 
۵۰ هزار هکتار از زمین های دیم شهرستان 
های سرپل ذهاب، گیالنغرب و قصرشیرین به 
آبی تبدیل می شود ضمن اینکه از این میزان، 
۱۰۰ میلیون متر مکعب آب نیز سهم بخش 

صنعت است.
حدود  کرمانشاه  نفری  میلیون   ۲ استان  در 
کشاورزی  بخش  در  بردار  بهره  هزار   ۱۲۵

مشغول به فعالیت هستند.
این استان با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین 
کشاورزی و تولید ساالنه چهار میلیون و ۲۰۰ 
و  دامی  کشاورزی،  محصوالت  انواع  تن  هزار 
باغی یکی از قطب های کشاورزی کشور است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

اتمام پروژه سامانه گرمسیری در کرمانشاه 
نیازمند سه هزار میلیارد تومان است

اخبار

 دیدار اعضای هیئت مدیره 
کانال آب محمدیه با فرماندار 

شهرستان رباط کریم

اعضای هیئت مدیره کانال آب محمدیه )رباط کریم 
با دکتر  آبدهی  در  ( در خصوص مشکالت موجود 
دیدار  کریم  رباط  فرماندار شهرستان  احمدی  امید 

و گفتگو کردند
 در این دیدار اعضای هیئت مدیره با بیان مشکالت 
آن  رفع  و  پیگیری  خواستار  کانال  این  در  موجود 

شدند
رفع  گفت:  نشست  این  در  احمدی  امید  دکتر 
نجیب شهرستان  و  مشکالت کشاورزان زحمتکش 

دراولویت فرمانداری شهرستان است.
وی با اشاره الیروبی وتخصیص حق آبه رباط کریم از 
کانال  محمدیه خواستار ارایه گزارش کامل و مستند 
از طرف هیئت مدیر شد تا در اولین فرصت جلسه 
ای با حضور استاندار فرمانداران شهرهای بهارستان 
و  ای   منطقه  آب  ومدیریت  اسالمشهر   ، ، شهریار 
جهادکشاورزی صورت پذیرد تا مشکالت کانال رفع 

گردد .
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استاندار اردبیل  : ایجاد 
زیرساخت های ثروت آفرین کلید 

قفل توسعه نیافتگی استان است

و  ها  زیرساخت  تاثیر  به  اشاره  با  اردبیل  استاندار 
در  مختلف  های  حوزه  آفرین  تحول  های  برنامه 
ارتقای وضعیت اقتصادی ، برنامه ریزی برای اجرای 
را کلید قفل توسعه  آفرین  بزرگ و ثروت  کارهای 

نیافتگی استان دانست.
تخصصی  کارگروه  جلسه  در  عاملی  حامد  سید   
اشتغالزای  های  پروژه  محوریت  با  استان  اشتغال 
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری افزود: 
وضعیت موجود در خصوص اجرای طرح ها و پروژه 
بوده   این حوزه  رونق بخش  بتواند  بزرگی که  های 
کند،  فراهم  را  خارجی  مسافران  افزایش  زمینه  و 

مطلوب نیست.
وی بیان کرد: الزم است در حوزه میراث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگری عالوه بر اقدامات فعلی، 
برنامه ریزی برای تعریف و عملیاتی کردن کارهای 
بزرگی که موجب رونق گردشگری و افزایش ساالنه 
سه میلیارد دالر به درآمد استان در عرض سه سال 

باشد، انجام شود.
استاندار اردبیل اظهار کرد: افزایش این میزان درآمد 
به خودی خود محقق نمی شود و مقدمه موفقیت در 
این زمینه توجه به زیرساخت های مورد نیاز است که 

باید مد نظر فعاالن و متولیان باشد.
عاملی ایجاد مجموعه های تفریحی با خدمات ویژه 
برای جذب گردشگران خارجی را مورد تاکید قرار 
به  نفر گردشگر خارجی  با ورود ۱۵۰  داد و گفت: 
تعداد دوبار در هفته و اسکان سه روزه میزان رونق 
اقتصادی و درآمد استان از این محل ۲ برابر می شود.

وی تصریح کرد: این رونق اقتصادی و افزایش درآمد 
تاثیر مستقیمی بر سایر بخش ها و درآمدهای استان 
داشته و می تواند وضعیت اقتصادی مردم را تا ۲ برابر 

ارتقا دهد.
استاندار اردبیل بر تعریف پروژه ها و طرح   های مهم 
و رونق بخش برای اجرا در سال آینده تاکید کرد و 
خواستار استخراج پیشنهادات از سوی متولیان این 

بخش تا هفته آینده شد.
عاملی افزود: اگر این موضوع اجرایی شود، می توانیم 
برای پروژه های تحول آفرین و رونق بخش در حوزه 
گردشگری تسهیالتی جذب و ظرفیت های شاخصی 

در این حوزه ایجاد کنیم.
و  استان  خدادادی  و  طبیعی  پتانسیل های  به  وی 
گردشگران  و  ملی  تیم  کمپ های  استقبال  میزان 
مزیت های  این  از  استفاده  و  حضور  برای  خارجی 
طبیعی اشاره کرد و خواستار تعریف ظرفیت های 
پذیرش در حد استاندارد جهانی در بخش مختلف 

گردشگری استان شد.
صنایع   ، فرهنگی  میراث  کل  مدیر  جلسه  این  در 
دستی و گردشگری استان  و معاونان وی ، گزارشی 
فرهنگی  میراث  حوزه  در  گرفته  انجام  اقدامات  از 
گذاری  سرمایه  و  گردشگری   ، دستی  صنایع   ،

گردشگری ارایه کردند.

فرماندار رباط کریم با ورزشکاران نونهال 

شهرک سفیدار رباط کریم دیدار کرد

دکتر امید احمدی فرماندار شهرستان رباط کریم در 
نونهال  ورزشکاران  تمرین  درجمع  منطقه سفیدار  

حضور و با آنها دیدار وگفتگو کرد
یک  در  ما  امروز  :حضور  گفت  کریم  رباط  فرماندار 
مایه  نونهال  ورزشکاران  درجمع  محروم  منطقه 

خوشحالی است. 
وی افزود :شما ورزشکاران نونهال آینده سازان کشور 
هابا کمترین  وشما  های مختلف هستید  در سنگر 
آوردید  رابدسست  کشوری  مقام  توانستید  امکانات 

ودل مردم را خوشحال کنید. 
شهرک  ادب  باشگاه  ورزشکار  ی  بچه ها  گفتنی 
سفیدار   رباط کریم در رشته های رزمی  در سنگر 
مقام   کسب  وبا  بدرخشند  خوش  توانستند  ورزش 
جهانی  مسابقات  به  طال   مدال  وچندین  کشوری 

لهستان دعوت شوند.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کرمانشاه بر تسریع در ساخت راه آهن استان 
و  غرب  آباد  اسالم  سمت  به  کرمانشاه  از 
خسروی تاکید کرد و گفت: زیرساخت های 
فراهم  کرمانشاه  راه آهن  توسعه  برای  الزم 
آن،  اجرای  در  تسریع  برای  باید  و  شده 

پیگیری های الزم افزایش یابد.
 »منوچهر فخری« روز چهارشنبه در نشست 
در  شده  انجام  اقدامات  بررسی  و  پیگیری 

اجرایی  عملیات  روند  در  تسریع  راستای 
پروژه توسعه ای راه آهن کرمانشاه - خسروی، 
اظهار داشت: مدیران ذیربط موظف هستند 
و  اعتبارات  برای جذب  را  اقدامات الزم  که 
منابع ملی انجام دهند و پیگیری های موثر 

در این زمینه الزامی است.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
منطقه  آهن  راه  اجرای  و  توسعه  داد:  ادامه 
و  رشد  در  بسزایی  تاثیر  شک  بدن  غرب 

به  منجر  و  داشت  خواهد  استان  پیشرفت 
نیز  منطقه  پیش  از  بیش  اقتصادی  رونق 

خواهد شد.
وی گفت: تمرکز همه تالش ها و پیگیری 
برای  ملی  منابع  و  اعتبارات  برای جذب  ها 
غرب  منطقه  آهن  راه  اجرای  در  تسریع 
ذیربط  مسئولین  از  و  است  ضروری  استان 
می خواهیم که در این زمینه پیگیری ها را 

افزایش دهند.

عنوان  به  و  در سال ۹۶  کرمانشاه  آهن  راه 
 ۶۰۵ طول  به  کشور  غرب  آهن  راه  طرح 
غرب  آهـن  راه  طـرح  شد.  افتتاح  کیلومتر 
سرعـت  بـا  خطه،  یـک  بصـورت  کشور 
۱۶۰ کیلومتر مسافری و ۱۲۰ کیلومتر باری 
 - )سمنگان(  اراک  محورهای  بر  مشتمل 
کرمانشاه  کیلومتر،  طول ۲۶۷  به  کرمانشاه 
- خسروی به طول ۲۶۳ کیلومتر و همدان - 
مالیر )جوکار( به طول ۷۵ کیلومتر می باشد.

معاون استاندار کرمانشاه: سرعت ساخت راه آهن منطقه 

غرب استان باید افزایش یابد

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز با تاکید بر اهمیت پرداختن به 
پویایی  تبیین،  جهاد  گفت:  تبیین،  جهاد 

انقالب اسالمی را تقویت می کند.
آل  محمدعلی  والمسلمین  حجت االسالم 
هاشم روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی 
اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز با موضوع 
»جهاد تبیین«، افزود: همه در رابطه با جهاد 
تبیین سخن می گویند، اما اقدام عملی نمی  
بینیم و می ترسیم این بحث نیز مانند گام 
دوم انقالب در حد بیانیه و اطالعیه بماند که 

به واقع در تبیین آن سستی کرده ایم.
جهاد  به  عمل  در  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
جهاد  داشت:  اظهار  شود،  سستی  تبیین 
که  را  آنچه  باید  و  است  معیار  یک  تبیین 
درک می کنیم، تبیین کنیم و کسی انتظار 
می شویم،  متوجه  که  آنچه  برخالف  ندارد 
حرف بزنیم و آنچه را که متوجه نمی شویم، 
بگوییم؛ برای اینکه متوجه شویم راه و مسیر 
ما درست است، باید تالش کرده و مجاهدت 
گون  فتنه   حوادث  در  که  دهیم  خرج  به 

و  ظالم  مدافع،  و  مهاجم  عرصه،  شناخت 
مظلوم، دشمن و دوست بسیار دشوار است.

جهاد  موضوع  در  مهم  چالش  هاشم،  آل 
تبیین  را مشخص نبودن نقطه ای دانست 
گذاری شود،  و هدف  باید جهت گیری  که 
فریضه ای  تبیین  جهاد  وی  گفته  به  چون 
بنابراین  و  انجام شود  باید  که  است  فوری 
چیزی  چه  دقیقا  اینکه  از  داشتن  آگاهی 
باید در این جهاد، تبیین شود، بسیار حائز 

اهمیت است.
وی استمرار را رمز پیروزی برشمرد و ادامه 
داد: اگر حکومتی استمرار نیابد، عقیم مانده 
و باطل می شود و نهضت هایی را سراغ داریم 
که گام های خوبی برداشتند اما به پیروزی 
ادامه   آنها در  نرسیدند چرا که سردمداران 
مسیر دچار خستگی، یاس، ترس، سرگرمی 
به بازیچه های مادی و اختالفات داخلی شده 

و از ادامه راه منصرف شدند.
آل هاشم پیشرفت کشور، عدالت اجتماعی، 
به  اسالمی، رسیدن  اقتدار، تشکیل جامعه 
انقالب  اهداف  از  را  اسالمی  نوین  تمدن 

استمرار  برای  کرد:  اضافه  و  بیان  اسالمی 
انقالب اسالمی باید به آنها توجه و اقدامات 

خود را تدوین کنیم. 
وی افزود: تالش دانشمندان و پژوهشگران، 
علمای حوزه و دانشگاه، فعالیت کارآفرینان 
دانشگاه  در  پژوه  دانش  جوان  کارگران،  و 
اجتماعی،  خدمات  عرصه   فعاالن  حوزه،  و 
جهاد  فعاالن  نظامی،  دفاع  حوزه ی  فعاالن 
تبیین، کارکنان خدوم حکومتی، روشنگران 
عرصه  سیاسی، کمک به مراکز مقاومت در 
منطقه و دنیای اسالم و آمادگی برای دفاع 
در میدان های گوناگون از مصادیق استمرار 

حرکت انقالبی هستند.
آگاه ترین قشر  اینکه  بر  تاکید  با  آل هاشم 
باید  جامعه  به  نسبت  سیاسی  مسائل  در 
دانشگاهیان باشند، یادآور شد: دانشگاه های 
ما باید سیاسی باشند؛ یعنی آگاه به مسائل 
سیاسی باشند نه اینکه سیاسی بازی انجام 
دهند و بر همین مبنا باید به روز باشند و 
تحلیلگران سیاسی، آگاه سازی سیاسی انجام 
دهند اما ورود به جریانات سیاسی در حد 

دانشگاه نیست. 
دوران  به  نسبت  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
شاهد  دفاعی  حوزه   در  انقالب  از  پیش 
که  هستیم  خوبی  بسیار  پیشرفت های 
توسط جوانان دانشمند انقالبی کسب شده 
اگر  که  هستند  انقالب  تداوم  ضمانت  و 
تحریم ها برداشته شده و مسئولین نیز توجه 
باشند، می توان حتی عناصر دفاعی  داشته 
پیشرفت های  گفت:  کرد،  صادر  را  خود 
زیرساختی،  مختلف  حوزه های  در  بسیاری 
علمی، پزشکی و اقتصادی داشتیم که نباید 
با  چراکه  کرد  فراموش  را  پیشرفت ها  این 
زنده  انقالب  تدوام بخش،  حرکت  همین 
و  ایستادگی  عامل  تبریز  امام جمعه  است. 
انقالب  مقابل  در  استکبار  جبهه   دشمنی 
اسالمی و مردم ایران را زنده بودن انقالب 
بیان و اضافه کرد: اگر انقالب اسالمی زنده 
برای  انگیزه ای  و  دلیل  ما  دشمنان  نبود، 
مقابله با مردم ایران نداشتند؛ این دشمنی ها 
نشانه ی این است که کشور و نظام اسالمی 

ما به اهداف خود وفادار و پایبند است.

امام جمعه تبریز: جهاد تبیین پویایی انقالب را تقویت می کند
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پیش بینی برداشت فلفل سبز از مزارع 
قصرشیرین امسال 600   تن است

 رییس جهاد کشاورزی قصرشیرین گفت: امسال 
در مجموع ۶۰۰ تن فلفل سبز از سطح گلخانه های 
این شهرستان به ارزش ۲۴ میلیارد تومان برداشت 

می شود.
 ۲۱ مجموع  در  افزود:  محمودیان فرد«   »مراد 
وجود  شهرستان  این  در  فعال  گلخانه ای  واحد 
برای کشت  مناطق مستعد  از  و قصرشیرین  دارد 

محصوالت گلخانه ای است.
گلخانه ای  واحدهای  مجموع  از  داشت:  اظهار  وی 
قصرشیرین ۷۰ هزار متر مربع به کشت محصول 

فلفل اختصاص یافته است.
رییس جهاد کشاورزی قصرشیرین در ادامه گفت: 
در مجموع کاشت و برداشت فلفل در گلخانه های 
ایجاد می کند  اشتغالزایی  نفر  این شهرستان ۳۰ 
شهرستان  در  اسفندماه  اواخر  از  آن  برداشت  که 

قصرشیرین آغاز می شود.
محمودیان فرد اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم فلفل 
سبز نوبرانه در گلخانه های این شهرستان ۷۰هزار 
تومان و سپس این محصول به هر کیلوگرم ۴۰ هزار 

تومان به فروش می رسد.
در  ماه  بهمن  از  فلفل  کشت  افزود:  محمودیان 
شهرستان قصرشیرین آغاز می شود و برداشت این 
محصول هم  از اواخر اسفند ماه شروع می شود 
کرد:  اضافه  او  یابد.  می  ادامه  تیرماه  اواسط  تا  و 
نیاز به هزینه کم نگهداری، شرایط آب و هوایی 
از مزایای کشت  مناسب و نوبرانه بودن محصول 
است.  قصرشیرین  گلخانه های  در   محصول  این 
بزرگترین مجتمع های  از  وی گفت: احداث یکی 
گلخانه ای غرب کشور به مساحت ۵۰۰ هکتار در 
این شهرستان نیز در دستور کار است که با ساخت 
صورت  به  ۲۰۰نفر  اشتغال  زمینه  گلخانه  این 
غیرمستقیم  صورت  به  نفر  هزار  یک  و  مستقیم 

فراهم می شود.
۵۲ واحد گلخانه ای در این شهرستان وجود دارد 
که ۲۱ واحد آن با مساحت ۱۸۰ هزار متر مربع 

فعال است.



ورزشی
خبر

درستکار: کسب سه طال در ترکیه آغاز 

خوبی بود

گفت:  ایران  بزرگساالن  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرمربی   
کسب سه مدال طال در رقابت های بین المللی جام »یاشار 

دوغو« ترکیه شروع خوبی برای ما در سال ۲۰۲۲ بود.
 پژمان درستکار روز دوشنبه پس از اتمام رقابت های جام 
یاشاردغو که با کسب سه طال و یک برنز از سوی تیم ایران 
اینکه  به  با توجه  این مسابقات  همراه شد، اظهار داشت: 
کیفی  سطح  بود،  نیز  جهانی  اتحادیه  رنکینگ  مسابقات 
باالیی داشت و آزادکاران ما نیز بعد از جهانی نروژ اولین 
حضور رسمی در رویدادی بین المللی را پشت سرگذاشتند.

وی ادامه داد: قهرمانان و تیم های زیادی در این مسابقات 
مهم شرکت کردند و برخی از قهرمانان جهان نیز در این 

جام شکست خوردند.
مسابقات  این  به  اعزامی  تیم  ترکیب  مورد  در  درستکار 
تصریح کرد: با ترکیبی از با تجربه ها و نفرات جوان راهی 

ترکیه شدیم که البته تعداد نفرات جوان بیشتر بود.
وی در مورد عملکرد کشتی گیران در این مسابقات اظهار 
را  داشتیم  که  انتظاری  نتوانستند  نفرات  برخی  داشت: 
برآورده کنند. البته پیش بینی داشتیم که فضای سنگین 

مسابقات روی برخی نفرات جوان تاثیر بگذارد.
درستکار ادامه داد: در مجموع کشتی گیران ما درخشش 
این  برنز در  خوبی داشتند و سه مدال طال و یک مدال 
رقابت ها کسب کردیم که اگر آسیب دیدگی »محمدصادق 
مدال ها  تعداد  نبود  هم  کیلوگرم   ۷۴ وزن  در  فیروزپور« 

بیشتر می شد.
مسابقات  میزبان  ترکیه  کرد:  تصریح  ملی  تیم  سرمربی 
روس ها،  آوردیم.  بدست  طال   ۳ نیز  ما  گرفت،  طال   ۳
آمریکایی ها، قرقیزها و هندی ها نیز هر کدام یک مدال طال 
نشان طال  امیدوارم که کسب سه  داد:  ادامه  گرفتند.وی 
شروع خوبی برای سال ۲۰۲۲ باشد و به ما در مسابقات 
ملی  تیم  برنامه های  مورد  در  کند.درستکار  کمک  آینده 
گفت: امشب به کشور باز می گردیم و روزهای ۱۱ تا ۱۳ 
اسفندماه مسابقات انتخابی جام تختی را بعنوان یکی از 
مراحل چرخه انتخابی تیم ملی خواهیم داشت.وی افزود: 
پس از رقابت های انتخابی جام تختی، بالفاصله اردوی ما از 
روز شنبه ۱۴ اسفندماه برای حضور در مسابقات قهرمانی 

آسیا در کمپ تیم های ملی آغاز خواهد شد.

رییس جدید فدراسیون بسکتبال: 
کادرفنی تیم ملی تقویت خواهد شد

خبر

پاکدامن: عملکرد نوجوانان سابریست 

قابل قبول بود
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ملی پوش سابر ایران با اشاره به نتایج به دست آمده در 
انفرادی  مسابقات نوجوانان قهرمانی آسیا گفت: مدال 
از ظرفیت خوبی  ما  نوجوانان  تیمی سابر نشان داد  و 
برخوردار هستند و می توان در آینده به آنها امیدوار بود.

در  باهر  فرزاد  پیش  سال   ۱۲ افزود:   پاکدامن   علی 
مسابقات نوجوانان ۲۰۱۰ فیلیپین موفق به کسب مدال 
تاریخ  دوباره  شاهد هستیم  هم  روزها  این  و  برنز شد 
تکرار شده و یک نوجوان ایرانی دیگر در سابر به مدال 

برنز آسیا رسید که این جای خوشحالی دارد.
وی ادامه داد: نیما آقایی بازیکن خوبی است و انگیزه باال 
از جمله خصوصیات فردی او به شمار می رود. به نظر 
من او یکی از سرمایه های شمشیربازی می تواند باشد 
و اگر روی همین نوجوانان با برنامه کار کنیم می توانیم 

در آینده به مدال های متعدد امیدوار باشیم.
تیم  هم  امروز  شد:   یادآور  ایران  سابر  پوش  ملی 
نایب  عنوان  ایران  کشورمان  نوجوانان  شمشیربازی 
افتخاری  و  کرد  آن خود  از  را  ها  رقابت  این  قهرمانی 
دیگر را برای سابر رقم زد. باید شرایطی طوری را رقم 
بزنیم که سابر همچنان افتخارآفرین بوده و بتواند برای 

ورزش ایران مدال آور باشد.
گفتنی است در ادامه رقابت های شمشیربازی قهرمانی 
سام  آقایی،  نیما  ترکیب  با  ایران  تیم  آسیا،  نوجوانان 
به  میرشفیعی  امیرمحمد  و  رضوی  مبین  ذوالقدری، 
به مدال  فتوحی  و مسعود  عابدینی  مربیگری مجتبی 
نیما  نیز  این  از  یافت. پیش  این رقابت ها دست  نقره 
سوم  سکوی  بر  ایستادن  با  سابر  انفرادی  در  آقایی 
های  رقابت  بود.  رسیده  برنز  مدال  به  مسابقات  این 
شمشربازی قهرمانی نوجوانان آسیا به میزبانی ازبکستان 

برگزار می شود.

کرونا  وجود  با  اینکه  بیان  با  ووشو  فدراسیون  رئیس 
گفت:  بردیم  پیش  خوبی  به  را  داخلی  برنامه های 
سال سخت و شلوغی را در پیش داریم و می خواهیم 
همچون گذشته نقطه اتکایی برای ورزش ایران باشیم.

»امیر صدیقی« به تشریح شرایط فدراسیون ووشو در 
سال جاری پرداخت و اظهار داشت: کرونا وضعیتی را 
رقم زد که اکثر رویدادهای بین المللی ووشو به تعویق 
آمادگی  حفظ  برای  فدراسیون  سیاست های  و  افتاد 
همین  بر  بود.  داخلی  رویدادهای  به  متکی  قهرمانان، 
اساس مسابقات جنگجویان ووشو را برگزار کردیم که 
از سطح فنی باالی برخوردار بود و استقبال خوبی از 

آن شد.
حضور  با  مقرر  زمان  در  هم  را  برتر  لیگ  افزود:  وی 
تمامی قهرمانان برگزار کردیم. هرچند شرایط کرونایی 
بسیار دشوار بود اما پیکارهای قهرمانی کشور جوانان 

انجام  آذرماه  را  بزرگساالن  و 
موجب  امر  این  و  دادیم 
که  هدف گذاری  طبق  شد 
ملی  تیم  اردوهای  داشتیم، 
زودتر از موعود و دی ماه آغاز 

به کار کند.
ووشو  فدراسیون  رئیس 
همچنین  کرد:   تصریح 
لیگ  و  کشوری  پیکارهای 
کوراش هم انجام شد و اکنون 
اردوی  رشته  این  ملی  تیم 
شمالی  خراسان  در  را  پایانی 
تاجیکستان  آسیایی  مسابقات  راهی  تا  می کند  برگزار 

شود که از ۲۶ اسفندماه آغاز خواهد شد.
این مسابقات کنگره  اینکه در جریان  بیان  با  صدیقی 
داد:  توضیح  شد،  خواهد  انجام  نیز  کوراش  آسیایی 
می  سعی  و  است  کوراش  آسیایی  انتخابات  بحث 
کنیم با دیپلماسی فعالی که در این بخش داشته ایم، 
کوراش  اکنون  بیاوریم.  به دست  را  کرسی های خوبی 
ایران دارای کرسی جهانی است و امیدوارم در آسیا نیز 

صاحب پست شود.
بازی های  در  ووشو  حضور  عدم  خصوص  در  وی 
وجود  با  کرد:   عنوان  ترکیه،  در  اسالمی  کشورهای 
پیگیری های فراوانی که داشتیم، کشور میزبان نخواست 
تا ووشو در این بازی ها باشد. دوره گذشته، مدال های 
در  ووشو  سوی  از  ایران  ورزش  برای  زیادی  طالی 

بازی های کشورهای اسالمی کسب شد و می توانستیم 
در این دوره هم نقطه اتکای ورزش کشورمان باشیم.

ووشو  بین المللی  برنامه های  خصوص  در  صدیقی 
پیش  در  شلوغی  گفت: سال  آینده،  سال  در  ایران 
آمریکا،  گیمز  ورلد  هانگژو،  آسیایی  بازی های  داریم. 
بازی های  آموزی،  دانش  بازی های  چین،  یونیورسیاد 
در  جوانان  جهان  قهرمانی  مسابقات  آسیا،  جوانان 
اندونزی، جام جهانی تالو و کوراش قهرمانی جهان از 

برنامه های ما خواهد بود.
رئیس فدراسیون ووشو ادامه داد: این فدراسیون همواره 
در بازی های آسیایی نقطه قوتی برای کاروان ایران بوده 
است و خیلی امیدواریم نتایج دوره قبل را تکرار کنیم 
است.  سخت  خیلی  موضوع  این  به  رسیدن  البته  که 
بیش از دو سال کرونا مشکالت زیادی برای  وضعیت 
ورزش جهان ایجاد کرده و افزایش هزینه ها نیز وضعیت 
را دشوارتر کرد. کشورهای دیگر که رقیبان ما هستند 
سرمایه گذاری بیشتری در ووشو و کوراش داشته اند و 

میزبانی چین نیز خودش کار را سخت تر می کند.
صدیقی افزود: امیدوارم اعتبارات باقی مانده سال ۱۴۰۰ 
را در روزهای باقی مانده دریافت کنیم و در سال آینده 
بگیرد. قطعا  ابتدایی صورت  ماه های  نیز حمایت ها در 
نیاز است تا مجلس محترم شورای اسالمی و سازمان 
برنامه بودجه نگاه ویژه ای به تمام خانواده ورزش داشته 
بسیار  ما  کشور  برای  آسیایی  بازی های  چراکه  باشند 
مهم است. ما نیز در فدراسیون ووشو تالش می کنیم 

تا نقش خودمان را به خوبی ایجاد کنیم.

صدیقی: سال سختی در پیش داریم

گفت:  بسکتبال  فدراسیون  جدید  رییس   
بسکتبال برد و باخت دارد و اتفاقی نیفتاده که 
ما ناراحت باشیم. کادرفنی تیم ملی هم به طور 

قطع تقویت خواهد شد.
 »جواد داوری« روز دوشنبه پس از انتخاب به 
عنوان ریاست جدید فدراسیون بسکتبال، اظهار 
بسکتبال،  توسعه  اساس  بر  ما  برنامه  داشت: 
بانوان، مسائل فرهنگی و توسعه  توسعه ورزش 
مقوله ای  این سه  است.  استان ها  در  رشته  این 
مدت  کرد.  کار  آن  روی  سریعا  باید  که  است 
برنامه  باید  و  است  و  کم  خیلی  سال  چهار 
اساس  بر  برنامه ها  باشیم.  داشته  مدت  بلند 

چالش های موجود ارائه شده است. 
وی ادامه داد: در اصفهان سابقه ریاست هیات 
به  کامل  طور  به  و  داشتم  عهده  بر  را  استانی 
مشکل استان ها واقف هستم. در مورد مشکالت 
مالی قطعا برنامه ریزی هایی خواهیم داشت. در 
برای  نیز بسیار کار  پایه  و  تیم های ملی  بخش 
بانوان  انجام دادن داریم. در خصوص بسکتبال 
یافتند،  راه  به مجامع جهانی  تازگی  به  نیز که 
کسب  بتوانند  تا  دیدیم  تدارک  خوبی  برنامه 

نتیجه کنند.    
رییس جدید فدراسیون بسکتبال افزود: تعویق 
به  اما  شد  بر  انرژی  مجمع  انتخابات  سه باره 
که  ورزش  وزیر  معاون  پوالدگر  محمد  تالش  
سال  پایان  از  پیش  مجمع  این  بود  داده  قول 
انجام شد. بسکتبال در  اتفاق  این  برگزار شود، 
عسگریان  مهیار  اما  بود  سردرگمی  و  حاشیه 
عمل  توانست  خوبی  به  فدراسیون  سرپرست 
کند و امیدواریم در ادامه نیز از او استفاده کنیم. 
در  خارجی  مربی  حضور  مورد  در  داوری 
بسکتبال ایران گفت: ما در بحث آموزش واقعا 
مشکل داریم. البته به تمام مربیان ایرانی احترام 
می گذاریم. هنوز به بحث اجراییات نرسیدیم. در 
جلسه کمیته فنی که خواهم داشت به زودی در 
نیز صحبت می کنیم. خواهشی  ملی  تیم  مورد 

از جامعه ورزش به خصوص وزارت ورزش  هم 
و کمیته المپیک دارم که تیم 5 به 5 بانوان در 

بازی های آسیایی شرکت داده شود. 
کرد:  بیان  مردان  ملی  تیم  خصوص  در  وی 
سوریه  مقابل  بچه ها  گذشته  روز  پیروزی  با 
وضعیت بهتر شد. قزاقستان را هم می توانستیم 
و  دارد  باخت  و  برد  بسکتبال  دهیم.  شکست 
به  باید  باشیم.  ناراحت  ما  که  نیفتاده  اتفاقی 
در  برویم.  ملی  تیم  در  پوست اندازی  سمت 
اقدام  قطعا  ملی  تیم  کادرفنی  تقویت  خصوص 

خواهد شد. 
رییس فدراسیون در مورد خانه بسکتبال گفت: 
حتما تالش می کنم در این چهار سال حداقل 
حق  به  که  را  دوستان  بسکتبال  خواسته  این 
بازی های  هنوز  متاسفانه  شود.  عملی  است، 

این  می شود.  برگزار  آزادی  سالن  در  ملی  تیم 
است.  ایران کوچک  بسکتبال  برای  واقعا  سالن 
فکرهایی هم در مورد کمپ های اختصاصی تیم 

ملی داریم.
ساعت  از  و  دوشنبه  روز  که  مجمع  این  در 
پوالدگر  محمد  سید  ریاست  به  دقیقه   ۱۰:۲5
داوری  شد  برگزار  ای  دقیقه   ۲5 تاخیری  با  و 
با کسب ۳۸ رای سکان دار بسکتبال کشورمان 

شد.
حمید  غیبت  دلیل  به  مجمع  این  ابتدای  در 
عباسی، وی از دور انتخابات کنار گذاشته شد. 
یاوری در  کرم احمدیان، جواد داوری و شاپور 

این انتخابات حضور داشتند.
عنوان  به  سعیدی  کیکاوس  مجمع  این  در 
نماینده کمیته ملی المپیک و محمود خسروی 

پارالمپیک  ملی  کمیته  نماینده  عنوان  به  وفا 
حضور داشتند.

جواد داوری از بازیکنان سابق تیم ملی بسکتبال 
بوده  اصفهان  بسکتبال  هیات  رییس  و  ایران 

است.
باید  منتخب  رییس  جدید  اساسنامه  براساس 
پنج عضو از اعضا هیات رییسه خود را )۲ نایب 
معرفی  خزانه دار(  و  کارشناس خبره   ۲ رییس، 
انتخاب  مجمع  اعضا  رای  با  نهایت  در  تا  کند 
شوند. سهراب کیهانی با 55 رای به عنوان نایب 
نایب  عنوان  به  رای   ۴۷ با  ملک  فتانه  رییس، 
منیژه  و  رای   5۷ با  آتشی  عنایت اهلل  رییس، 
نوروزی با ۴۸ رای به عنوان کارشناسان خبره 
نماینده  عنوان  به  رای   ۲۷ با  کبیر  اسداهلل  و 

هیات های استانی برگزیده شدند.

 سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند 
تیمش  قهرمانی  از  پس  اصفهان 
در لیگ برتر گفت: اول فصل یک 
انتخاب کردم و  را  چالش سخت 
می دانستم که گیتی پسند باشگاه 
بزرگی است و توقع ها از این تیم 
باالست اما خدا را شکر توانستیم 

قهرمان لیگ شویم.
تیم فوتسال گیتی پسند با پیروزی 
در  شد  موفق  خود  حریف  برابر 
پایان  به  مانده  هفته   ۲ فاصله 
لیگ قهرمانی لیگ برتر را بدست 
آورد تا »محمد کشاورز« در اولین 
نیمکت  روی  خود  حضور  فصل 
این تیم، عملکرد فوق العاده ای از 

خود به جای بگذارد. 
هم  فصل  ابتدای  در  کشاورز 
در  حضور  برای  ملی  تیم  از 
کادرفنی پیشنهاد داشت و هم از 
گیتی پسند. او رفتن به اصفهان را 
به رفتن به جام جهانی ترجیح داد 
تا عالوه بر قهرمانی در این تیم در 
زمان بازیکنی، قهرمانی در قامت 

سرمربی را نیز تجربه کند.  
کار  می دانست  ابتدا  همان  از  او 
سختی دارد چرا که پیش از این 
تیم مس سونگون چهار قهرمانی 
متوالی بدست آورده بود و کمتر 
در  نشدن  موفق  ریسک  کسی 
اما  می کرد  قبول  را  گیتی پسند 
قبول  را  پیشنهاد  این  کشاورز 
کرد و در آخر هم توانست با یک 
آمار خیلی خوب تیمش را برای 
چهارمین بار در تاریخ لیگ برتر 

قهرمان کند. 
فصل  این  خصوص  در  کشاورز  
این  کردن  قوبل  و  برتر  لیگ  از 
یک  فصل  اول  گفت:  چالش 
انتخاب کردم و  را  چالش سخت 
می دانستم که گیتی پسند باشگاه 
بزرگی است و توقع ها از این تیم 
باالست. خودم را برای یک سال 
انصافا  و  بودم  آماده کرده  سخت 

لیگ  در  بود.  سختی  سال  هم 
یکم،  و  بیست  هفته  تا  امسال 
پنج تیم مدعی قهرمانی بودند و 
لیگ اصال قابل پیش بینی نبود اما 
خدا را شکر عملکرد قابل قبولی 
نتیجه ای  به  توانستیم  و  داشتیم 

که می خواستیم، برسیم.
کم  می کنم  فکر  داد:  ادامه  وی 
و  بودیم  لیگ  تیم  نوسان ترین 
توانستیم دو هفته زودتر قهرمان 
رخ  کم  خیلی  اتفاق  این  شویم. 
آیتم ها خیلی  برخی  در  می دهد. 
زده  گل  بیشترین  بودیم.  خوب 
که  لیگ  در  شکست  کمترین  و 
اتفاق خیلی خوبی بود. اگر اشتباه 
نکنم تنها سالی بود که توانستیم 
برسیم.  زودهنگام  قهرمانی  به 
همیشه تیم ها هفته آخر قهرمان 
بازیکنان  تالش  با  اما  می شدند 
توانستیم این اتفاق را زودتر رقم 

بزنیم.
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند 
بیان  ملی  تیم  پیشنهاد  مورد  در 
کرد: در آن مقطع فکر می کردم 
که می توانم به گیتی پسند بیشتر 
محمد  »سید  از  کنم.  کمک 
ناظم الشریعه« سرمربی وقت تیم 
ملی هم تشکر می کنم که در آن 
اما در  داد  پیشنهاد  به من  زمان 
آخر گیتی پسند را انتخاب کردم. 

جوانگرایی  مورد  در  کشاورز 

تیمش در این فصل اظهار داشت: 
دارم.  اعتقاد  ها  جوان  به  عمیقا 
آن ها امسال در کنار با تجربه های 
تیم کمک زیادی به تیم کردند و 
دست ما را گرفتند. از این جوان ها 
رضایت کامل دارم. در هر بازی که 
به آن ها میدان دادیم، سود بردیم. 
آینده برای آنهاست. البته نباید از 
این  که  شویم  غافل  موضوع  این 
بازیکنان  بازیکنان جوان در کنار 

با تجربه رشد کردند. 
نبود تماشاگران  وی در خصوص 
گفت:  نیز  فوتسال  برتر  لیگ  در 
تماشاگران روح فوتسال هستند و 
نبود آن ها یک حلقه مفقوده است. 
داشت  وجود  کرونا  بحث  البته 
همه چیز  از  انسان ها  سالمتی  و 
واجب تر است اما در همه سالن ها 
از  دلمان  اصفهان  خصوص  به 
تماشاگران می گرفت. وقتی  نبود 
و  رفتیم  ساری  به  گذشته  هفته 
دیدیم  را  سالن  خالی  سکوهای 
به شخصه دلم گرفت و امیدوارم 
ویروس  این  کلک  زودتر  چه  هر 
دوباره  تا  شود  کنده  منحوس 

شاهد حضور تماشگران باشیم.
مورد  در  گیتی پسند  سرمربی 
حضور این تیم در جام باشگاه های 
باشگاه  به  کرد:  تصریح  آسیا 
این  آینده  سال  که  کردند  اعالم 
مسابقات برگزار می شود. میزبان 

و  است  امارات  رقابت ها  این  
گیتی پسند می داند که کار بسیار 
سابقه  باشگاه  این  دارد.  سختی 
بین المللی  رقابت های  در  حضور 
به  خیلی  موضوع  این  و  دارد  را 
می کند.  کمک  کار  پیشرفت 
مسابقات  این  در  گیتی پسند 
و  می شود  نامیده  ایران  نماینده 
دفاع  کشورمان  فوتسال  از  باید 

کند. 
دارد  جا  گفت:  پایان  در  کشاورز 
و  پر تالش  بازیکنان  تک  از تک 
با معرفت گیتی پسند تشکر کنم 
که بسیار مسوولیت پذیر بودند. از 
همکاران خودم در کادر فنی که 
خیلی پر تالش بودند و بدون ادعا 
فقط به دنبال کمک به تیم بودند، 
تشکر می کنم. از تیم سرپرستی 
زیادی  تالش  که  پشتیباتی  و 
ممنون هستم.  کردند،  تیم  برای 
گیتی پسند  باشگاه  مجموعه  از 
به  مدیره  هیات  آن  راس  در  و 
رییس  جنتی«  »علی  خصوص 
با  همیشه  که  می کنم  تشکر  آن 
تمام وجود در کنار ما بودند. در 
پایان نیز این قهرمانی شیرین را 
اصفهان و ۳5۰۰  به مردم خوب 
پرسنل زحمتکش مجموعه بزرگ 
خیرشان  دعای  که  پسند  گیتی 
همیشه بدرقه راهمان بوده، تقدیم 

می کنم.

پس از قهرمانی زودهنگام در لیگ برتر فوتسال

کشاورز: چالش سختی را انتخاب کردم/ بازیکنانم بامعرفت و مسوولیت پذیر بودند

جوانان  و  ورزش  وزارت  بانوان  ورزش  توسعه  معاون 
ورزش  بانوان  فنی  و  فرهنگی  موفق  به حضور  گفت:  

ایران در رویدادهای مهم امیدوار هستیم.
»مریم کاظمی پور« با اشاره به نگاه حمایتی ستاد عالی 
بازی های آسیایی و پارآسیایی نسبت به ورزش بانوان، 
اظهارداشت: ورزش کشور در سال ۱۴۰۱ رویدادهای 
دانشجویان،  یونیورسیاد  ناشنوایان،  المپیک  مهم 
بازی های  و  اسالمی  کشورهای  همبستگی  بازی های 
آسیایی و پارآسیایی هانگژو پیش رو دارد. در این بین 
حمایت و پشتیبانی از ورزش بانوان نیز در دستور کار 
این  در  بانوان  فرهنگی  اولویت حضور  بطوریکه  است 

رویدادها هم مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در 
توجه  رویکرد  المللی  بین  رویدادهای  به  بانوان  اعزام 
به توسعه قهرمانی با عنایت به کلیه ساختارهای فنی 

و تصریح  داد  قرار  تاکید  را هم مورد  و حرفه ای گری 
کرد: حضور ورزشکاران و تیم های بانوان فرصتی برای 
ارتقا سطح دانش و تغییر رویه رفتار مدیریتی رشته 
با  تا  هاست  فدراسیون  در سطح  بانوان  ورزشی  های 
بین  مختلف  رویدادهای  به  باقی مانده  زمان  به  توجه 
قطعا  و  آید  بوجود  مقتدرانه  حضور  زمینه  المللی، 
ارزیابی عملکرد آنها در شاخص های مختلف صورت 

خواهد گرفت.
کاظمی پور با تاکید بر استمرار حمایت وزارت ورزش و 
جوانان از ورزش بانوان توضیح داد: رشته های تیمی در 
ورزش بانوان که روند توسعه ای خود را حفظ کرده اند 
با نگاه حمایتی ستاد عالی بازی آسیایی و پارآسیایی 
مواجه شدند. در این بین تیم های ملی کبدی، هندبال، 
والیبال و بسکتبال سه نفره بانوان با بازی های آسیایی 
هانگژو اعزام می شوند و امیدوارم با توجه به اولویت های 

فرهنگی و فنی، حضور موفقی را سپری کنند.
جوانان  و  ورزش  وزارت  بانوان  ورزش  توسعه  معاون 
از  بانوان  ورزش  قهرمانی  ابعاد  پیشرفت  گفت: 
اولویت های وزارت ورزش و جوانان است و شکی نیست 
که حمایت ها از رشته های مختلف ورزش بانوان ادامه 
خواهد داشت، چرا که وظیفه داریم از توانمندی های 
از  بانوان کشور دفاع کنم و خوشبختانه یکی  ورزش 
سیاست های مهم اعضای ستاد هم حمایت همه جانبه 
از توسعه ورزش بانوان است و قطعا تالش ورزشکاران 
و تیم های ورزشی بانوان با محوریت فدراسیون ها مورد 
تا در قالب رویدادهای مهم  توجه و تمرکز قرار دارد 
بازی های همبستگی کشورهای  از جمله  المللی  بین 
هانگژو،  پارآسیایی  و  آسیایی  بازی های  و  اسالمی 
کشور  برای  و  شوند  اعزام  بانوان  ورزش  بهترین های 

افتخار آفرینی کنند.

کاظمی پور: به حضور موفق بانوان در رویدادهای مهم امیدواریم
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هنری
گزارش

نمایشگاه کتاب فرانکفورت همکاری با 
نهادهای دولتی روسیه را تعلیق کرد

مسئوالن برگزار کننده نمایشگاه کتاب فرانکفورت، با صدور بیانیه ای 
همکاری با نهادهای دولتی روسیه را به حالت تعلیق درآوردند.

کتاب  نمایشگاه  کنندگان  برگزار  ویکلی،  پابلیشرز  از  نقل  به  
با  خود  همکاری  جهان،  در  کتاب  رویداد  بزرگترین  فرانکفورت، 

نهادهای دولتی روسیه را به حالت تعلیق درآورد. 
پیش از این سازمان های کتاب کشورهای بالتیک، به نمایندگی از 
نویسندگان، ناشران، و دیگر متخصصان، از استونی، لتونی و لیتوانی، 
لندن  بولونیا،  کتاب  نمایشگاه های  به  سرگشاده  نامه ای  ارسال  با 
تحریم  با  تا  است  ها خواسته شده  نمایشگاه  این  از  فرانکفورت،  و 

روسیه، حمایت خود از اوکراین را نشان دهند.
این نامه توسط مؤسسه فرهنگ لیتوانی، خانه ادبیات لتونی، خانه 
بخش  استونی،  ادبیات  مرکز  مترجمان،  و  نویسندگان  المللی  بین 
های لیتوانیایی، لتونیایی و استونیایی هیئت بین المللی کتاب برای 
جوانان )IBBY( و مرکز ادبیات کودکان استونیایی امضا شده است.

بیانیه ای  صدور  با  فرانکفورت  کتاب  نمایشگاه  مدیر  بوس،  یورگن 
گفت: برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب فرانکفورت، حمله روسیه به 
فدراسیون  اقدام  به  توجه  با  به شدت محکوم می کنند.  را  اوکراین 
فرانکفورت  کتاب  نمایشگاه  بین المللی،  قوانین  نقض  و  روسیه 
همکاری با نهادهای دولتی روسیه را که مسئول سازماندهی غرفه 
جمعی روسیه در نمایشگاه هستند را تعلیق می کند. نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت به ناشران اوکراینی برای حمایت کامل خود  اطمینان 

می دهد.
بوک  فیس  صفحه  در  پیامی  نیز  بولونیا  کودک  کتاب  نمایشگاه 
ناشران بدون مرز منتشر کرد و نوشت: نهادهای برگزار کننده این 
نمایشگاه، رویدادهای جاری در اوکراین را از نزدیک دنبال می کنند 
و  همدردی  اند  دیده  آسیب  نشر  صنعت  در  که  کسانی  همه  با  و 
بین  هایی  پل  ایجاد  ما  ماموریت  مثل همیشه،  کنند.  می  حمایت 
فرهنگ ها و مردم، در شرایط صلح آمیز است.همراه با همه کسانی 
که در صنعت جهانی کتاب هستند، افکار ما با ناشران، نویسندگان 
و همچنین  اوکراین  در  کار می کنند،  با کتاب  و همه کسانی که 
همکاران صنعت کتاب ما در روسیه که امروز در موقعیت سخت و 

دردناکی قرار دارند همراه است.
خوزه بورگینو، دبیرکل انجمن بین المللی ناشران، نامه ای در پاسخ به 
حمله روسیه به اوکراین و درخواست انجمن ناشران و کتابفروشان 

اوکراین برای حمایت منتشر کرد.
این تهاجم جنایتکارانه روسیه را به شدیدترین  بورگینو نوشت: ما 
هدف  با  ناشران  بین المللی  انجمن  کنیم.  می  محکوم  ممکن  وجه 
انجمن  رئیس  اولین  ماسون  ژرژ  شد.  تاسیس  صلح  از  حمایت 
بین المللی ناشران در کنگره افتتاحیه در سال ۱۸۹۶ اظهار داشت 
که اولین کنگره بین المللی ناشران، یکی از  گردهمایی هایی است 
که هدف آن افزایش روابط صلح آمیز بین ملت ها و تشویق مردم به 

همراهی بیشتر از طریق مجموعه ای  از منافع مشترک است.
بودور القاسمی، رئیس فعلی IPA، افزود: این مجموعه در همبستگی 
با ناشران در معرض خطر در سراسر جهان است و به ویژه در این 
لحظه در کنار انجمن ناشران و کتابفروشان اوکراین، ایستاده ایم. ما 
موضوعات را دنبال می کنیم و در مورد اینکه چگونه IPA می تواند 
باشد بحث می کنیم. در  اعضای خود داشته  به  را  بیشترین کمک 
زمان صلح، کتاب ها نیروی متحد کننده قدرتمندی دارند. در زمان 
و تحکیم صلح  از آشتی،  امید، حمایت  تقویت  درگیری، کتاب در 

اهمیت  دارد.

منع سینمای دولتی روسیه از حضور 
در جشنواره کن

جشنواره بین المللی فیلم کن، در واکنش به جنگ اوکراین، نهادهای 
از شرکت در هفتادو پنجمین  را  به دولت روسیه  سینمایی وابسته 

دوره این رویداد منع کرد.
به  نقل از پایگاه اطالع رسانی ورایتی، متولیان جشنواره فیلم کن 
با انتشار یک بیانیه از تحریم سینمای وابسته به دولت روسیه خبر 
با بحران  با آن که جهان  بیانیه آمده است: همزمان  این  دادند. در 
سنگینی روبه رو شده که در خالل آن بخشی از اروپا زیر آتش جنگ 
است، جشنواره فیلم کن می خواهد از مردم اوکراین و همه افرادی که 
در این منطقه هستند، حمایت کند. اگرچه این حمایت چندان بزرگ 
نیست اما ما با آنهایی که با این موقعیت غیرقابل قبول مخالفت کرده 

و رفتار روسیه و رهبرانش را محکوم می کنند، همصدا می شویم.
در  کن  فیلم  جشنواره  میخوانیم:  بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
زمستان سال ۲۰۲۲ وارد مرحله آماده سازی شده است. ما تصمیم 
گرفتیم در این دوره جضور هیات های رسمی روسیه و هرکسی را 
که به دولت این کشور ارتباط دارد، ممنوع کنیم، مگر آن که جنگ 

تمام شده و امنیت مردم اوکراین تضمین شود.
در  حضور  از  روسیه  دولت  به  وابسته  سینمایی  نهادهای  اگرچه 
جشنواره فیلم کن منع شده اند، فیلمسازان مستقل روس همچنان 
اجازه حضور در این رویداد سینمایی را دارند البته هنوز معلوم نیست 

که آیا فیلم های آن ها شانس انتخاب برای بخش رقابتی را دارند.
متولیان جوایز فیلم اروپا نیز امروز حمله روسیه به اوکراین را قویا 
محکوم کرد و تصمیم گرفت فیلم های روسی را از این جایزه کنار 

بگذارد.
در بخش دیگری از واکنش های سینمایی جهان به جنگ اوکراین، 
۵ استودیوی بزرگ هالیوودی از جمله دیزنی، یونیورسال، پارامونت، 
سینماهای  در  خود  جدید  فیلم های  اکران  وارنر،  برادران  و  سونی 

روسیه را متوقف کردند.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر   
و  آبگینه  »موزه  گفت:  صنایع دستی 
از  گنجینه ای  ایران«  سفالینه های 
هنر شیشه و سفال، در طول قرون و 
آیینه تمام نمای تمدن ایران از چند 

هزار سال قبل است.
شنبه  روز  ضرغامی  عزت اهلل  سید   
بازدید  حاشیه  در  اسفندماه-   ۷  -
آبگینه  موزه  مختلف  بخش های  از 
و سفالینه های ایران گفت: این موزه 
ایران  تمدن  تمام نمای  آیینه  واقعا 
گنجینه ای  و  قبل  سال  چندهزار  از 
ایران در طول قرون و  از هنر مردم 
متعلق  که  است  متمادی  هزاره های 
به تمدن بشری است. بازدید از این 
موزه را به تمام عالقه مندان به تاریخ 

و فرهنگ ایران توصیه می کنم.
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
که  زمانی  افزود:  صنایع دستی  و 
بررسی  موزه  این  آثار  سوابق 
می شود، می بینیم که ایران پیشگام 
بوده  حوزه  دو  این  در  پرچمدار  و 
است و این مسئله مهمی است. این 
فاخر،  بسیار  کارهای  لحاظ  به  موزه 
ظریف، حساب شده، زیبا، برگرفته از 
اعتقادات و آیین های بسیار ارزشمند 
آثار  این  از  کدام  هر  پشت  است. 
و  فرهنگی  اتفاقات  از  دنیایی  هنری 
همکاران  که  است  آیینی  و  رفتاری 

ما به خوبی توضیح دادند.

استان  در  ما  همکاران  افزود:  وی 
موزه  مجموعه  مدیریت  و  تهران 
که  است  مدتی  سفالینه  و  آبگینه 
و  عشق  با  را  آن  مرمت  و  بازسازی 
عالقه و همچنین با وسواس و دقت 
انجام دادند. مرمت ها بسیار علمی و 
افرادی  از  بسیاری  است.  ارزشمند 
از  بخش  این  فعالیت های  به  که 
از  هستند  عالقه مند  میراث فرهنگی 
بازدید  الگو  عنوان  به  آبگینه  موزه 

کنند.
ما  داد:  ادامه  فرهنگی  میراث  وزیر 

داریم.  اعتقاد  فرهنگی  تعامل  به 
حرف  که  فرهنگی  تهاجم  کنار  در 
باید  همواره  و  است  درستی  بسیار 
فرهنگی  تعامل  باشیم،  آن  مراقب 
بسیار  و علمی  فرهنگی  ارتباطات  و 
اسالمی  جمهوری  و  است  ارزشمند 
راهبرد  این  با  همسو  کامال  ایران  
این  من  اعتقاد  به  بنابراین  است. 
ایرانی  سازنده اش  که  ویترین ها 
برای  و  استاندارد  کامال  نیست، 
با ظرافت ساخته  تاریخی ما  اشیای 
نشان  را  اثر  زیبایی های  و  شده 
آثار را در کمتر جایی  این  می دهد. 
می توان دید و در سطح جهانی جزو 

الگوها است.
در  شنبه  روز  همچنین  ضرغامی 
آبگینه  موزه  از  بازدید  حاشیه 
راهنمای  کتاب  از  سفالینه  و 
شمیران  و  ری  تهران،  گردشگری 

رونمایی کرد.
گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
رونمایی  از  پس  دستی  صنایع  و 
ری  تهران،  گردشگری  راهنمای 
یک  کتاب  این  گفت:  شمیران  و 
راهنمای گردشگری بسیار ارزشمند 
۲۳۶ساله ای  قدمت  با  تهران  است. 

که دارد در مرکز عمده ترین تحوالت 
اجتماعی  و  فرهنگی  تاریخی، 
برای  مردم  افزود:  است.وی  بوده 
کشور  مختلف  نقاط  به  گردشگری 
می روند که درست است، اما به همه 
آن ها توصیه می کنم برای گردشگری 
تهران را هم انتخاب کنند، پایتخت 
سایر  برای  هم  و  تهرانی ها  برای 
استان ها یکی از بهترین و متنوع ترین 
سوژه های گردشگری است که کمتر 
است. شده  توجه  مسئله  این  به 

بسیار  تهران  کرد:  تصریح  ضرغامی 
دیدنی است، خود تهرانی ها بسیاری 
از نقاط دیدنی و جاذبه های تاریخی 
و فرهنگی را نمی شناسند، این یک 
بود  گردشگری  حوزه  در  مهم  خال 
مدیرکل  که  زحماتی  با  االن  که 
و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
)پرهام  تهران  استان  صنایع دستی 
انجام  همکارانشان  و  جانفشان( 
عنوان  با  ارزشمندی  کتاب  دادند، 
و  ری  تهران،  گردشگری  راهنمای 

شمیران طراحی و چاپ شده است.
مهم  برجستگی  داد:  ادامه  وی 
خوبی  بسیار  مهندسی  کتاب  این 
مختلف  مسیرهای  روی  که  است 

اگر  است.  شده  انجام  گردشگری 
در  را  آثار  از  زیادی  تعداد  بخواهید 
کتاب  این  روی  از  ببینید  تهران 
می توانید، یک مسیر را انتخاب کنید 
و بازدید کنید که باعث صرفه جویی 
هارمونی  همچنین  می شود؛  وقت 
خوبی  به  را  مناطق  هماهنگی  و 

می توانید حس کنید.
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
در  کرد:  تصریح  صنایع دستی  و 
که  این  به  توجه  با  نوروز  تعطیالت 
خوبی  فرصت  است  خلوت  تهران 
این  تاریخی  آثار  از  بازدید  برای 
با یک  مردم می توانند  و  است  شهر 
برنامه ریزی خوب و با استفاده از این 

کتاب  تهران گردی کنند.
تهران،  گردشگری  راهنمای  کتاب 
پیاده  مسیر  هشت  شمیران،  و  ری 
تهران،  تاریخی  بافت  در  گردشگری 
چهار  تهران،  بازار  راسته های  مسیر 
شهر،  مرکز  ولیعصر،  خیابان  محور 
سید خندان، غرب، محور گردشگری 
سه  ری،  شهر  سیاحتی  زیارتی، 
شمیران  در  گردشگری  پیاده  مسیر 
را  تهران  کوهپیمایی  مسیرهای  و 

روایت می کند.

ضرغامی: »موزه آبگینه« آیینه تمدن ایران 
است

کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرعامل   
نقطه  به  زبان  کانون  گفت:  نوجوانان  و 
مطلوب مدنظر نزدیک شده است و در سال 
آینده شاهد اوج شکوفایی این مجموعه در 

برنامه های خود خواهیم بود.
مدیران  وبینار  در  اکبرزاده،  علی  مهدی   
زحمات  از  قدردانی  ضمن  زبان  کانون 
اظهار  مجموعه  این  مدرسان  و  کارکنان 
شدن  عملیاتی  در  شما  همراهی  داشت: 
این  به  توجه  با  زبان  کانون  برنامه های 
محدودیت هایی  با  را  گذشته  سال  دو  که 
فرآیند  و  آورد  وجود  به  کرونا  بیماری  که 
روبرو  شدیدی  بسیار  با شوک  را  آموزشی 
کرد، قابل تقدیر است. بعد از دو سال تالش 
و کوشش و به روزرسانی برنامه ها متناسب 
آن  به  باید  که  اقتضائاتی  و  روز  شرایط  با 

توجه می شد نتیجه داد. 
وی ادامه داد: اکنون شاهد تحوالت خوب 
و اثرگذاری در فرآیند برنامه های آموزشی 
توقع داشته  نباید  اما  زبان هستیم؛  کانون 
باشیم که این تحوالت سریع صورت بگیرد 
آموزشی  فضای  یک  در  تحوالت  این  زیرا 
نیازمند  ایران  زبان  کانون  عنوان  تحت 
پایه  و  اساسی  برنامه ریزی های  یکسری 
اول  روزهای  همان  از  مهم  این  است.  ای 
با  و  شد  دیده  زبان  کانون  برنامه های  در 
انجام  حال  در  عزیزان  شما  همۀ  همراهی 

است.
زبان  کانون  اتکایی  خود  اکبرزاده  علی 
از  یکی  را  آنالین  آزمون های  زمینه  در 
انجام  مهمترین اقداماتی که در این حوزه 
شده است دانست و گفت: این اقدام، کاری 
و  دانش  خوشبختانه  بود،  سنگین  و  مهم 
توانایی همکاران بسیار باال و قابل اتکا بود و 
توانستند به خوبی این اتفاق مهم را به ثمر 
برسانند. این موفقیت نشان دهنده این است 
که اگر بخواهیم می توانیم و این خواستن، 
اراده کردن و به دانش و توانایی خود اتکا 

داشتن قطعا می تواند ما را در همۀ زمینه ها 
پیروز کند.

وی افزود: هر چه کانون زبان برنامه هایش 
را پویاتر، قوی تر، کامل تر و دقیق تر از طریق 
شما عزیزان اجرایی  کند اثرات ناشی از آن 
به شما، مرکز شما و زبان آموزان، مدرسان 
و همه افرادی که با شما در ارتباط هستند 
می رسد.علی اکبرزاده به برخی از اقداماتی 
که در حوزه نیروی انسانی در کانون زبان 
انجام شده است اشاره کرد و اظهار داشت: 
کانون  که  است  این  بر  گواه  اقدامات  این 
با  و  را شروع کرده  زبان یک مسیر علمی 
یک پشتوانه علمی اقدامات خود را به ثمر 
اقدامات  و  فعالیت ها  که  زمانی  می رساند. 
محتوا،  جمله  از  چیز  همه  باشند  علمی 
مخاطب، برنامه ها فضا، امکانات و چگونگی 
اجرا در نظر گرفته می شود و باعث می شود 
تا کار قابل نتیجه گیری باشد و نمرات داخل 
کارنامه قرار بگیرد. نهایتا می توانیم نتیجه 
است  شده  برنامه ریزی  برایش  که  چه  آن 
بازخوردهایی  و  نتیجه  براساس  و  ببینم  را 
که می گیریم، برنامه ها، تحوالت و اتفاقات 

جدید را محقق سازیم.
مدیر عامل کانون پرورش فکری خاطرنشان 
کرد: دنیا در حال پیشرفت است و ما باید 
بوده و متناسب  این پیشرفت هماهنگ  با 
با اقتضائات و شرایطی که برای ما تعریف 
فرآیندهای  کل  در  می شود  برنامه ریزی  و 
آموزشی به سمت جلو حرکت کنیم. البته 
نباید فراموش کنیم که خود نیز داخل این 
پیشرفت هستیم و می توانیم در این فرآیند 
حرفی برای گفتن داشته باشیم. این تعامل 
به  را  پویایی  در جریان پیشرفت است که 
این  که  می کنم  فکر  من  و  می آورد  وجود 
فضا در حال حاضر کانون پرورش فکری و 

کانون زبان وجود دارد.
که  کرد  توصیه  مدیران  به  زاده  علی اکبر 
مدیران کل  با  فعالیت های خود  زمینه  در 

و  باشند  تعامل  در  فکری  پرورش  کانون 
افزود: برخی اوقات از مسیر کانون پرورش 
لحاظ  از  مشکالت  از  بسیاری  می توانید 
فضا، تبلیغات، تعامل با بخش های اداری و 

ستادی در داخل استان را حل کنید.
ایران  زبان  کانون  رییس  کیانی،  غالمرضا 
این مراسم، شعار محوری همایش  نیز در 
در  توسعه  و  پایداری  سازمان؛  آینده  را 
محوری  کیفیت  سازمانی،  بهره وری  سایه 
و کارآمدی کسب و کار بنیان عنوان کرد 
و  اقدامات  اعمال،  قرار است همه  افزود:  و 
کلید  مبنای  بر  ما  آینده  سال  برنامه های 
توسعه،  پایداری،  مهم  بسیار  واژه های 
و  محوری  کیفیت  سازمانی،  بهره وری 
کارآمدی با قید کارآمدی کسب و کار بنیان 

شکل بگیرد.
بسیار  شوک  از  ما  سازمان  گفت:  کیانی 
نسبتا  شرایط  به   ،۹۹ سال  کننده  نگران 
پایدار و حداکثر سربه سری در سال ۱۴۰۰ 
در  آینده  سال   ۲ برای  ما  اگر  و  رسیده 
اجماع  به  بهره ورانه  سیاست های  به  عمل 
حول  را  خود  اقدامات  عمل  در  و  برسیم 
سازمان  کنیم،  دنبال  سیاستی  محورهای 
ما  رسید.  خواهد  خود  مطلوبیت  نقطه  به 
یک سازمان کسب و کار بنیاد هستیم، باید 
خود اتکا باشیم و باید بخشی از اتکا سازمان 

باالدستی مان نیز باشیم.
وی همچنین الزامات سیاستی وضع ممکن 
تمرکز سازمان  نقطه  را  آینده  دو سال  در 
عنوان کرد و آن را در محورهای آموزش و 
آزمون عمدتا مجازی، سیاست های تجمیع 
مراکز  توسعه  سیاست های  مراکز،  ادغام  و 
و ارائه خدمات، سیاست های منابع انسانی 
کارکنان،  و  مدرسان  مدیریتی،  در سطوح 
محتوای  و  درسی  برنامه  سیاست های 
آموزشی، سیاست های برنامه های عملیاتی 
ستاد و صف و سیاست های ارزیابی محوری 
و کیفیت مداری فناورانه و بهره ورانه تشریح 

کرد.
رییس کانون زبان ادامه داد: من یقین دارم 
شود،  بیشتر  بدنه  با  ما  تعامالت  اگر  که 
خالقانه تر و بهتر می توانیم با یکدیگر گفتگو 
کنیم و با اجماع عقلی به موفقیت روزافزون 
برسیم. سازمان برای تصمیم گیری نیاز به 
به  تبدیل  باید  مدیران  و  دارد  گو  و  گفت 
کار  و  کسب  رهبران  آموزشی،  رهبران 
بنیاد و مبلغ و نمایانگر کیفیت و توسعه و 

بهره وری باشند.
بر  زبان  کانون  رویکرد  این  با  افزود:  وی 
قدرت مرجعیت ملی خود خواهد افزود و در 
آینده، به سمت مرجعیت منطقه ای پیش 

خواهد رفت.

مدیرعامل کانون پرورش فکری: برنامه هایی برای 
اوج شکوفایی کانون زبان تا سال آینده داریم

گزارش

فیلمنامه مهمترین رکن ماندگاری یک 
اثر سینمایی است

خوب  فیلمنامه  گفت:  ایران،  سینما  نویسندگان  و  منتقدان  انجمن  رئیس   
مهمترین وجه یک اثر سینمایی و مهمترین عامل ماندگاری آن است.

جعفر گودرزی درباره اهمیت فیلمنامه خوب بر ماندگاری یک اثر سینمایی، 
عامل  مهمترین  و  سینما  اثر خوب  یک  وجه  مهمترین  قطعا  داشت:  اظهار 
فیلم  از ساخت  اینکه ۴۶ سال  با  نمونه  برای  است.  فیلمنامه  آن  ماندگاری 
محمد رسول اهلل ساخته مصطفی عقاد می گذرد اما همچنان اثری دیدنی و 

قابل اعتناست.
فیلم که هر  اجزای  دیگر  و  و ساختار  کارگردانی  از  داد: جدای  توضیح  وی 
کدام کارکردی درست، اثرگذار و دارای جایگاه دارند مهم ترین نقطه قوت و 
یکی از رازهای ماندگاری این فیلم، فیلمنامه حساب شده و چفت وبست دار و 
درستش است. عنصری که سینمای ما سال هاست از آن محروم است و به 

عنوان عنصری دم دستی از آن بهره برده می شود.
ضعف  که  این  بیان  با  ایران،  سینما  نویسندگان  و  منتقدان  انجمن  رئیس 
فیلمنامه همواره پاشنه آشیل سینمای ایران بوده و هست، تاکید کرد: فقدان 
است  سال  سال های  چفت وبست دار  و  محکم  و  استخوان دار  های  فیلمنامه 

سینمای ایران را با رنجی بی پایان عجین کرده است.
گودرزی افزود: در کشورهایی که سینما عامل اصلی توسعه و پیشرفتشان بوده 
و به عنوان یک صنعت تمام عیار حضوری قدرتمند و تاثیرگذار و جریان ساز 
دارد، به عنصر حیاتی و اساسی سینمایشان یعنی فیلمنامه توجه جدی داشته 
و دارند و پژوهش، تحقیق و تیمی کار کردن در این حوزه را امری ضروری 
و اجتناب ناپذیر می دانند و چیزی حدود ده درصد از هزینه تولید و ساخت 

فیلمشان را به فیلمنامه اختصاص می دهند.
اهلل )۱۹۷۶،  ماندگار محمد رسول  فیلم  منتقد سینما گفت: در همین  این 
صرف  زمان  سال  دو  تیم،  یک  فیلم  فیلمنامه  نوشتن  برای  عقاد(  مصطفی 

کرده اند. عقاد برای نوشتن فیلمنامه سراغ هری کریگ ایرلندی رفت.
وی در ادامه تصریح کرد: کریگ که در آن زمان ۵۰ سال داشت بعد از تنظیم 
فیلمنامه اولیه با عقاد، یک سال در هتل هیلتون نیل قاهره اقامت کرد. او با 
کمک ۵ فیلمنامه نویس عرب تبار فیلمنامه نهایی را نوشت و در نهایت ۱۳ ماه 
هم فیلمبرداری فیلم عقاد طول کشید. درست برعکس سینمای ما که در آن 
فیلمنامه در ۲۰ تا ۳۰ روز نوشته می شود و برای فیلمبرداری ۹۰ تا ۱۲۰ روز 

زمان می گذارند.
رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینما ایران، گفت: البته گاه در بیشتر 
مواقع در سینمای ایران کار با یک طرح اولی )سیناپس( کلید می خورد و به 
مرور و ورق به ورق فیلمنامه داغ داغ به سر صحنه می رسد! با این اوصاف 
خودتان به راحتی درمی یابید که چرا اوضاع و احوال سینمای ایران این گونه 

است.
اولویت چندانی  از  فیلمنامه  ایران  بیان آن که متاسفانه در سینمای  با  وی 
برخوردار نیست، اذعان کرد: در سینمای ما آن طور که باید و شاید به فیلمنامه 
اهمیت نمی دهند و گویا فیلمنامه حتی دغدغه مسئوالن سینمایی هم نیست.

گودرزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چیزی که قطعی و ضروری به نظر می 
رسد این است که ما به شدت به یک نهضت تولید محتوا و قصه نیازمندیم.
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فیلم کوتاه از ارکان فرهنگ سازی در بستر 
فضای مجازی محسوب می شود

رییس انجمن سینمای جوانان مالیر با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری فیلم کوتاه، 
گفت: فیلم کوتاه دارای محتوا با توجه به مختصات و اثربخشی که می تواند 
ارکان فرهنگ و فرهنگ سازی در بستر فضای  از  داشته باشد، به عنوان یکی 

مجازی محسوب می شود.
امید وفایی با اشاره به اینکه امروز به دلیل مسائل و مشکالت موجود از جمله 
مباحث اقتصادی، تماشای فیلم کوتاه به عنوان یک کاالی موثر در سبد فرهنگی 
خانوار کمرنگ شده است، افزود: در عصر تکنولوژی و در بستر فضای مجازی 
به ویژه شبکه های اجتماعی، رسانه ها الگوی های رفتاری در برخورد با هنرهای 
بصری را کامال تغییر داده اند که این تغییر نقش و جایگاه فیلم کوتاه را برجسته 

و تاثیر آن را دوچندان کرده است.
رییس انجمن سینمای جوانان مالیر اظهار داشت: آنچه که تحت عنوان فیلم 
به لحاظ زمان بندی دارای  تنها  اتفاق می افتد،  کوتاه در شبکه های اجتماعی 
اشتراک با این مقوله فرهنگی است، اما در حقیقت در تولید محتوا و تاثیر آن بر 

مخاطب خصلت های فیلم کوتاه را یدک می کشد.
وفایی با بیان اینکه فیلم کوتاه به خاطر شکل آوانگارد و گاه تجربی اش در تولید 
محتوا، تفاوت اساسی با فیلم بلند دارد، گفت: امروزه تسلط و قضاوت مخاطب، 
پیش فرض های تولید محتوا را نه بر اساس ساخت و بستر بینش های هنری 
و الگوهای رفتاری بلکه بر اساس الگوهای جمعی و به خصوص مخاطب پسند 

مشخص می کند.
اعتبار  تامین  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  کوتاه  فیلم  کارگردان  و  نویسنده  این 
آموزش در مباحث  نبود  افزود:  فیلم کوتاه،  ویژه  به  موردنیاز در محدوده هنر 
تولید و مدیریت مالی، فیلم کوتاه را به سمت یک فرآیند کامال شخصی سوق 

داده است.
وفایی با اشاره به اینکه این مشکالت با توجه به ظرفیت های فرهنگی هر شهری 
متفاوت است، خاطرنشان کرد: فیلم کوتاه با توجه به اینکه به صورت سیستماتیک 
رو به رشد است، اما اساس رشد خود را از سینمای مستقل وام می گیرد. وی ادامه 
داد: در سال های اخیر وجود بحران کرونا و همچنین کم توجهی به شرایط تولید 
و تاثیرگذاری فیلم کوتاه به عنوان یک اصل مهم در فرهنگ سازی، تولید این نوع 
فیلم را با چالش های زیادی مواجه کرده و موجب برهم خوردن موازنه تقاضا و 

تولید و روند رو به نزول تولید آثار کوتاه کیفی شده است.
توسعه  جوامع  در  که  حالی  در  گفت:  مالیر  جوانان  سینمای  انجمن  رییس 
یافته از فیلم کوتاه در بستر فضای مجازی به عنوان یکی از ارکان فرهنگ و 
فرهنگ سازی نام برده می شود، عدم شناخت متولیان امر از سینمای جوانان به 

ویژه در شهرستان ها، فرآیند تولید را دچار چالش های جدی کرده است.
اندیشه  بلوغ  پرورش،  نیاز دارد،  به آن  فیلم کوتاه  امروز  آنچه  تاکید کرد:  وی 
و جهان بینی خالق اثر است به نحوی که در سایه حمایت مسئوالن، می توان 

گام های بزرگی فرهنگی در حوزه فیلم کوتاه برداشت.
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گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   
است  ایده پردازی  اشتغال  ایجاد  نخستینحلقه 
حوزه های  در  بی نهایتی  ظرفیت های  که 
بازار، سرمایه  منابع طبیعی،  از جمله  مختلف 

و فناوری وجود دارد.
چهارشنبه  روز  عبدالملکی«  اهلل  »حجت 
های  ایده  جشنواره  نخستین  اختتامیه  در 
ایده  داشت:  اظهار  کارآفرینی  و  اشتغال زا 
پردازی یک حلقه مفقوده ایده است از این رو 
ایده یعنی شناسایی یک نیاز و رفع کردن آن 

که باید به مرحله ظهور و اجرا برسد.
وی با اشاره به اینکه در معاونت توسعه اشتغال 
و  کارآفرینی  ایده های  شناسایی  کارآفرینی  و 
شناسایی  گفت:  است،  شده  شروع  اشتغال زا 
بخش های  از  یکی  کارآفرینی  برتر  های  ایده 

مهم زیست بوم ملی اشتغال است.
افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
ظرفیت های بسیاری در کشور داریم که باعث 
این  در  و  برسیم  پایدار  اشتغال  به  تا  می شود 

زمینه به ایده نیاز داریم.
وی با بیان اینکه باید سامانه و جشنواره ایده ها 
جشنواره  گفت:  شود،  نظام مند  کارآفرینی  و 
ایده پردازی در مدت ۲ ماه اجرا شد و چهار 
جشنواره  این  دبیرخانه  به  ایده   ۶۰۰ و  هزار 
ایده  که  مردم  درصد  اینکه ۹۰  رسید، ضمن 

زیرا  نشدند  مطلع  جشنواره  این  از  دارند 
انجام  جشنواره  این  تبلیغات  برای  هزینه ای 

نشد.
عبدالملکی ابراز داشت: برنامه های جدی برای 
را  کارآفرینان  از  پشتیبانی  و  ها  ایده  دریافت 
و  گرفته  این جشنواره شکل  دبیرخانه  داریم، 
بر روی وب سایت این وزارتخانه سامانه ثبت 
بر  که  است  گرفته  قرار  کارآفرینی  ایده های 
پردازان می توانند  ایده  و  اساس آن عالقمنده 

طرح هایشان را ثبت کنند.
وی خاطرنشان کرد: هر سه ماه یک بار ایده ها 
ارزیابی و ایده های برتر به دستگاه ها و شرکت 
های زیرمجموعه این وزارتخانه ارسال می شود، 
قابل  ایده ها  این  از  بسیاری  هستیم  معتقد 

اجرایی شدن در واحدهای اقتصادی را دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
مولفه  مهمترین  از  پردازی  ایده  و  کارآفرینی 
از  کدام  هر  گفت:  است،  اشتغال  ایجاد  های 
این ایده ها اگر عملیاتی شوند، هزاران فرصت 

اشتغال ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به رتبه بندی ایده های برتر، تاکید 
ایده ها درجه بندی شوند و در  این  باید  کرد: 
سایر  و  ای  نقره  طالیی،  ایده های  های  رده 
ایده های  از  حمایت  با  تا  گیرند  قرار  موارد 

کاربردی تسهیالت اختصاص یابد.

وزیر کار: نخستین حلقه ایجاد اشتغال 

ایده پردازی است

های  کتابخانه  مدیرکل  جلسه 
هدف  با  تهران  استان  عمومی 
ها  کتابخانه  وضعیت  بررسی 
کتابخانه  انجمن  اعضای  از  وتقدیر 
جمعه  امام  و  فرماندار  حضور  هابا 

شهرستان رباط کریم برگزارشد.
امید احمدی ، فرماندار شهرستان 
انجمن  درجلسه  کریم  رباط 
با  که  عمومی  های  کتابخانه 
های  کتابخانه  کل  مدیر  حضور 
جمعه  امام  دفتر  در  تهران  استان 
شد  برگزار  کریم  رباط  شهرستان 
گفت : فرهنگ کتاب و کتابخوانی، 
باید گسترش پیدا کنند وبا استقرار 
نماز  مصالی  در  سیار  کتابخانه 
موجب  مختلف  محالت  و  جمعه 
تشویق مردم را به فرهنگ مطالعه 

می شود.
وی در ادامه افزود : ساختمانهایی 

شده  ساخته  نه  کتابخا  برای  که 
نباید بخاطر نبود انشعابات تعطیل 
است  موظف  آب  سازمان  شود 
وصل  به   نسبت  سریعتر  هرچه 
انشعاب آب کتابخانه های عمومی 
اقدام  کتابخوانان  استفاده  برای 

کند.
وکیلی،  زند  علیرضا  ادامه  در 
عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
از  تقدیر  ضمن  تهران  استان 
فرماندار  حمایت های  و  تالش ها 
رباط کریم از موضوع کتابخوانی و 
کمک به کتابخانه ها اظهار داشت: 
گسترش  با  بتوانیم  امیدواریم 
همکاری قدم های موثری در جهت 
سطح  در  مطالعه  فرهنگ  ارتقای 
مشکالت  و  برداریم  شهرستان 
ساختمان  حوزه  در  موجود 

کتابخانه های عمومی رفع گردد.

جلسه مدیرکل کتابخانه های 

عمومی استان تهران با فرماندار 

رباط کریم برگزارشد

نوشتار

زنان و توسعه فرهنگی نوشتار

اسالمی  شورای  عضو   - ملکی  لیال 
شاتره

و  است  تغییرات  مستلزم  ای  توسعه  هر 
در  عمیق  تغییرات  بدون  توسعه  فرآیند 
محقق  اجتماعی  و  فرهنگی  ساختارهای 

نخواهد شد.
اصلی  های  معیار  از  فرهنگی  توسعه 
خودباوری و عوامل کلیدی توسعه پایدار 
بوده و اگر از فرهنگ و هویت تاریخی و 
خالقیت بومی غفلت شود و تنها متکی بر 
الگوهای بیرونی باشد، پایدار نخواهد ماند.

مدت  بلند  فرآیندی  فرهنگی  توسعه   

سازوکارهای  حاصل  که  بوده  درونزا  و 
می  انسانی  اجتماعی،  سیاسی،  تاریخی، 
باشد و نمی توان آن را از بیرون وارد کرد.

و  مادی  واعتالی  ارتقاء  فرآیند   توسعه 
معنوی جامعه در راستای اهداف و مقاصد 
مناسب  های  زمینه  که  است  مطلوب 
فراهم  انسانها  جانبه  همه  تعالی  رابرای 

می یسازد.
که  واالست  هدفی  توسعه  ما  عصر  در 
توجه  مورد  کشورها  دیگر  و  ایران  در 
و  بوده  امور  مجریان  سیاستمداران 
کوشش های بسیاری در زمینه تحقق آن 
میان  این  در  اما  است  پذیرفته  صورت 
توجه چندانی به حضور جدی زنان بعنوان 

یکی ازارکان مهم توسعه نشده است.
توسعه فرهنگی نیازمند قبول جذب افراد 
جامعه از یک سو و آموزش مستمر آنها از 
سوی دیگر است ، این قبول و جذب در 
صورتی رخ میدهد که افراد آگاهانه آن را 

بپذیرند و برای خود سودمند بدانند.
امروزه دراغلب کشورهای جهان زمینه و 

عرصه حضور زنان در بستر توسعه فراهم 
گردیده است

جنسیت  یک  عنوان  به  تنها  نه  زنان  و 
متنوع  موقعیت های  و  جایگاهها  با  بلکه 
و  ها  توانمندی  از  برخواسته  متفاوت  و 
با  نیز  و  تخصصی  علمی  های  مهارت 
فرصت هایی که جامعه و نظام سیاسی در 
اختیار آنان قرار میدهد به نقش آفرینی در 

عرصه توسعه می پردازد.
بحث منابع انسانی و مسائل مربوط به آن 
ناپذیر  انکار  و  اساسی  محورهای  از  یکی 
و  میشود  محسوب  توسعه  های  نظریه 
از  انسانی و استفاده بهینه  پرورش منابع 

این منابع ضروری تلقی میگردد.
در هیچ یک از نظریه های اخیر توسعه ، 
منظور از منابع انسانی تنها مردان نیستند، 
این ضرورت در کشورهای در حال توسعه 

بارزتر است .
عنوان  به  هم  ایران  اسالمی  جمهوری 
بعنوان  هم  و  توسعه  حال  در  کشوری 
انقالب  جامعه ی که چهار دهه گذشته، 

سیاسی  اجتماعی را پشت سر گذاشته بر 
اساس نظریات نوسازی ناگزیر به استفاده 
قوای انسانی و فکری همه اعضای جامعه 

خود از زن و مرد می باشد.
براساس آمار و ارقامی که در حوزه فرهنگ  
بین  جنسیتی  شکاف  است  شده  منتشر 
زنان و مردان منجر به کمرنگ شدن نقش 
نوآوری های  و   توسعه  در  زنان  ملموس 
کرد  اذعان  باید  اما  باشد  می  فرهنگی 
دو  در  زنان  بین  آموزش  وضعیت  بهبود 
دهه گذشته منجر به محوریت یافتن نقش 
توسعه شده  ابعاد مختلف  تحقق  در  آنها 
است ، باید گفت اگر بخواهیم به توسعه 
پایدار دست پیدا کنیم باید از همه ظرفیت 
متشکل  همه  و  ،غیردولتی  دولتی  های 
همچنین  و  نخبگان   از  جامعه  های 
استفاده  ها  عرصه  همه  در  بانوان  حضور 
و برای تحقق این امر با نظر مسئولین ، 
افزایی  هم  و  یکپارچه  مدیریت  و  مردم 
دستگاههای دیگر میتوان این معقوله را به 

یک مسیر قابل قبول هدایت کرد.

تعدادی  نشست  و  دیدار 
امید  دکتر  با  شهروندان  از 
شهرستان  فرماندار  احمدی 
جلسات  سالن  در  کریم  رباط 

فرمانداری برگزار شد.
رباط  ازشهروندان   جمعی 
کریم  با حضور در فرمانداری 
فرماندار  احمدی  امید  با 
دیدار  کریم  رباط  شهرستان 
مدیریت   از  تقدیر  ضمن  و 
این مدت به  جهادی  وی در 
مردم و شهروندان در خصوص 
موجود  های  چالش  از  برخی 

شهرستان  گفتگو نمودند.
:در  کریم  رباط  فرماندار 
از  تشکر  ضمن  نشست  این 
بیان  مااز  گفت:  آنها  حضور 
از  چه  مردم  های  دغدغه 
مسئول  ویا  شهروندان  طرف  
وبه کمک  کنیم  می  استقبال 
رفع  را  آنها  توانیم  می   هم 

کنیم .
در  متاسفانه  افزود:  وی 
افراد  یکسری  شهرستان 
در  همراهی  جای  به  هستند 
رفع  و  مردم  به  کمک  جهت 
و  منافع خود  دنبال  مشکالت 
ایجاد یاس و ناامیدی در بین 
مردم با سم پراکنی های خود 

می باشند.
نظرات  از  داد:ما  ادامه  وی 
مردم  نفع  به  که  ای  سازنده 
و  کنیم  می  استفاده  باشد 
همدیگرکه   کارهایی  در  نباید 
دخالت  نیست  ما   تخصص 
وهمدلی   تامل  با  وباید  کنیم 

برای مردم خدمت کنیم .
یکسری  به  اشاره  با  وی 
شده  مطرح  ضوعات  مو 
فضای  بستر  در  شهرستانی  
یکسری   : گفت  مجازی 
شهرستان  در  موضوعات 

وکلیه  نماینده  و  من  دغدغه 
متاسفانه  ولی  است  مسئوالن 
فضای  در  افراد  یکسری 
می  وانمود  طوری  مجازی 
کنند که خدای ناکرده حقوق 
شود.ما  می  پایمال  شهرستان 
هستیم  مردم  حقوق  دنبال 
ودر بستر قانون از تمام حق و 
حقوق شهر و شهروندان دفاع 

خواهیم کرد.
این  در   : گفت  احمدی  دکتر 
مدت مسئولیت من با سرکشی 
مختلف  نقاط  و  روستاها  به 
مسئولین  با حضور  شهرستان 
ورود  موضوعات  تک  تک  به 
پیدا کرده  تا از نزدیک پیگیر 

حل این مشکالت باشیم.
ادعا کنیم  نباید  ما  وی گفت: 
چند  تاریخ  دارای  شهرمان 
بگوییم  ید  با  است  ساله  هزار 
خدماتی  چه  شهر  برای 

شهروندان  رفاه  درجهت 
در  دهیم  انجام  توانستیم 
توسط  مختلف خدماتی  اداوار 
گرفته  انجام  مقدس  نظام 
ولی  متاسفانه شهرستان رشد 
جمعیتی باالیی که دارد دارای 
واین  باشد  می  محرومیتهایی 
محرومیت هم ربطی به دولت 
خود  دست  با  ندارد  نظام  و 
قابل  شهر  مردم   و  مسئوالن 

حل است
این  افزود:در  ادامه  ودر 
جدیدی  پروژه  مردمی  دولت 
نیاز  مگر  شد  نخواهد  تعریف 
پروژهایی   باشد  شهرستان 
تکلیف  تعیین  کاره  نیمه 
عمرانی  وخدمات  شد  خواهد 
توسط  افزوده  ارزش  از  که 
گیرد  می  انجام  فرمانداری 
مردم  اطالع  به  بنر  نصب  با 

خواهد رسید.

تعدادی از شهروندان با فرماندار رباط کریم دیدار 
و گفتگو کردند

خبر
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ادله اثبات دعوی و شرایط آن نوشتار

رضاحسین زاده
طرح  ویا  شکایت  که  هرشخصی 
ثابت  را  ان  باید  کند  می  دعوی  
ذیل  درمطلب   بطورخالصه  کند 
راهکارهای ان را توضیح خواهم داد 

تعریف ادله اثبات دعوی
تعریف دلیل طبق ماده ۱۹۴ قانون 
آیین دادرسی مدنی: دلیل عبارت از 
برای  دعوا  اصحاب  که  است  امری 
اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد 

می نمایند.
بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی:

” هرکس مدعی حقی باشد باید آن 
را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه 
در مقام دفاع مدعی امری شود که 

بر  امر  اثبات  باشد  به دلیل  محتاج 
عهده او است”.

 انواع ادله اثبات دعوی
مدنی  قانون   ۱۲۵۸ ماده  طبق 
ادعاهای  برای  اشخاص  که  دالیلی 
خود می توانند ارائه نمایند عبارتند 

از:
• اقرار

• اسناد کتبی
• شهاد

• امارات
• قسم

موارد  شده  ذکر  موارد  بر  عالوه 
 ۲۶۹ تا   ۲۴۸ مواد  طبق  دیگری 
می  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
اضافه  باال  های  ادله  این  به  توانیم 

نماییم. مانند:
• تحقیق محلی
• معاینه محل
• کارشناسی

۱. اقرار
• تعریف اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون 

مدنی مقرر می دارد:
اقرار عبارت از اخبار به حقی است 

برای غیر و به ضرر خود.
۲. اسناد کتبی

سند برای ادله اثبات دعوی

طرفین  ادعاهای  دلیل  ترین  مهم 
باشد.  می  حقوقی  دعاوی  در  دعوا 
ق.م.   ۱۲۸۳ ماده  سند  تعریف  در 
اینگونه بیان می کند: سند عبارت 
است از هر نوشته که در مقام دعوا 

یا دفاع قابل استناد باشد. 
۳-شهادت

پس از اعتبار سند در اثبات یک ادعا 
در دادگاه ، شهادت شهود یا گواهی 
گواهان یکی از مهم ترین ادله اثبات 

دعوا محسوب می شود. 
۴. امارات جهت ادله اثبات دعوی

ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی:
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است 
که به حکم قانون یا در نظر قاضی 

دلیل بر امری شناخته می شود.
۵. قسم 

سوگند و قسم عبارتند از:
شخصی برای اثبات محق بودن خود 
و صحت اظهاراتش، تحت شرایطی 
و با تشریفات مخصوصی، به خداوند 
طریق،  این  خورند،از  می  سوگند 

ادعای خود را اثبات می کند.
 تحقیق محلی

طبق ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی 
مدنی:

در صورتی که طرفین دعوا یا یکی 

از آنان به اطالعات اهل محل استناد 
نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و 
نکنند،  را هم ذکر  اسامی مطلعین 
دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می 
محلی  تحقیق  قرار  چنانچه  نماید. 
به درخواست یکی از طرفین صادر 
گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در 
موقع تحقیقات، مطلعین خود را در 
محل حاضر نماید که اطالع انها نیز 

استماع شود.
 ۷-معاینه محل

طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی 
مدنی :

دادگاه می تواند راسا یا به درخواست 
از اصحاب دعوا قرار معاینه  هریک 
و  قرار  نماید. موضوع  راصادر  محل 
وقت اجرای آن باید به طرفین ابالغ 

شود.
اثبات  ادله  برای  کارشناسی   .۸

دعوی
طبق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی 

مدنی:
عهده  به  کارشناس  دستمزد  ایداع 
متقاضی است و هرگاه ظرف مدت 
را  آن  ابالغ  تاریخ  از  هفته  یک 
عداد  از  کارشناسی  نکند،  پرداخت 

دالیل وی خارج می شود.

اداره جهادکشاورزی رباط   کریم در خصوص تخریبها در جهت حفظ 
اراضی وشانتاژ خبری توسط افراد خبرنگارنما اطالعیه ای صادر کرد 

نوشتار

در  رباط   کریم  جهادکشاورزی  اداره 
اراضی  حفظ  جهت  در  تخریبها  خصوص 
خبرنگارنما  افراد  توسط  خبری  وشانتاژ 

اطالعیه ای صادر کرد 
متن اطالعیه بدین شرح است :

با  و  کریم  رباط  از   اتخاذ  دستور  حسب 
تامین  با  ایشان،  محترم  نماینده  حضور 
نیروی  محترم  عوامل  توسط  امنیت 
پلیس  و  جهادسازندگی  پرسنل  انتظامی، 
در  کریم،  رباط  شهرداری  ساختمانی 
کشاورزی،  های  عرصه  از  صیانت  راستای 
اقدام   ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ مورخ  پنجشنبه  روز 
حفظ  قانون  ماده ۱۰   ۲ تبصره  اعمال  به 
بر روی ۱۷  باغی  و  اراضی زراعی  کاربری 
مورد ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده 

کمربندی جنوبی شهرستان کرد.
با عنایت به موقعیت آن محل در مجاورت 
جهادکشاورزی  که  شهر  قانونی  محدوده 
ندارد  را  منطقه  آن  در  قانون  اعمال  حق 
به آن محل ورود نکرد تا اقدام الزم توسط 
تبع  به  مردم  پذیرد.  صورت  امر  متولیان 
را  افراد غیر مجاز که خود  از  تعدادی  آن 
خبرنگار وفعال رسانه ای قلمداد می کنند 
ودر بستر غیر مجاز مجازی فعالیت دارند و 
اشرافیت به قوانین و مقررات امور اراضی و 
ندارند.  قانونی شهر هم  از محدوده  اطالع 
وبر این باورند که جهادکشاورزی گزینشی 
عمل کرده است. لذا در پاسخ به تعدادی 

از  فعالین مجازی غیرمجاز محلی که در 
نسنجیده  اخبار  نشر  به  نسبت  راستا  این 
کرده اند و این امر موجب تشویش اذهان 
عمومی شده است. لذا اقدامات قانونی برای 
جهاد کشاورزی محفوظ است. وهمچنین 
مدیریت جهاد جهت تنویر اذهان عمومی 
شریف  مردم  محضر  ذیل  بشرح  را  موارد 
و نجیب شهرستان رباط کریم عرضه می 

دارد.
قانونی  وظیفه  حسب  جهادکشاورزی   ●
خود در راستای مقابله با ساخت و سازهای 
غیر مجاز در عرصه های کشاورزی بکرات 
با ابالغ اخطاریه و دیوار نویسی به مالکین 

اطالع رسانی کرده بود.
رویه ساخت  بی  به گسترش  با عنایت   ●
اساس  بر  منطقه  آن  در  مجاز  غیر  ساز  و 
گزارشات مردمی، گشت امور اراضی و سایر 
محترم  دادستان  دستور  بنابه  مسئولین، 
منطقه بصورت ویژه چندین مرحله با دقت 

مورد پایش قرار گرفته بود.
● مالکین بدون اعتناء به این اخطاریه ها 
امور  مقررات  و  قوانین  به  تمکین  عدم  و 
اراضی در خصوص تغییر کاربری بدون اخذ 
مجوزات الزم از دستگاه های مربوطه جهت 
بیت  پرداخت حقوق  قانون و عدم  از  فرار 
المال اقدام به ساخت غیر مجاز کرده بودند.

دادستان  دستور  وجود  به  عنایت  با   ●
و  ایشان  محترم  نماینده  حضور  محترم، 

محترم  عوامل 
انتظامی  نیروی 
اعمال  جهت 
قانون، متاسفانه 
مالکین  تعدادی 
بجای  متخلف 
الزم  همکاری 

بر اجرای صحیح 
قانون از ورود ماموران ممانعت کرده و آنان 

را مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دادند.
ذاتی  وظایف  اساس  بر  اینکه  وجود  با   ●
اعمال  راستا  در  اخالقی  اصول  رعایت  و 
قانون بر روی مستحدثات مسکونی باغات، 
پرسنل جهادکشاورزی، پلیس ساختمانی 
شهرداری و عوامل نیروی انتظامی در حد 
اثاثیه  و  اسباب  جابجایی  به  نسبت  توان 
لیکن  نمودند.  می  محل  آن  در  موجود 
تعدادی از مالکین بجای همکاری در این 

خصوص جلوگیری می کردند.
● متاسفانه با حمله یکی از مالکین به لودر 
و شکستن شیشه های آن و ایجاد تنش 
در آن محل توسط تعدادی از افراد دارای 
ساخت و ساز غیر مجاز که در برنامه اعمال 
کار جلوگیری  ادامه  از  قرار داشتن  قانون 
کردند. لذا بنابه صالحدید مسئولین حاضر 
نافرجام  بصورت  عملیات  محل  آن  در 

خاتمه یافت.
● با عنایت به اطالع رسانی الزم و کافی 

در خصوص رعایت قوانین و مقررات حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغی  توسط رسانه 
مدیریتهای  و  جمعی  دسته  مجاز  های 
جهادکشاورزی، امروزه همه می دانند که 
کشاورزی  های  عرصه  در  کاربری  تغییر 
بدون دریافت مجوزات الزم بر اساس قانون 
حفظ کاربری جرم محسوب می شود. مع 
االسف شاهد ساخت و ساز های غیر مجاز 
بی رویه در عرصه های کشاورزی و استمرار 
آن علی رغم صدور اخطاریه و دیوار نویسی 

و.. هستیم.
ها  رسانه  رسالت  اینکه  به  عنایت  با   ●
اصل بر روشنگری است.لذا شایسته است 
اصحاب رسانه تولید کننده محتوا و خبر، 
و  صحت  و  بررسی  را  خبر  بودن  مستند 
و  شده  جویا  مربوطه  مبادی  از  آنرا  سقم 
دارای  ورسانه های  خبرگزاریها  در  چاپ 
آن  نشر  به  نسبت  وسپس  انجام  مجوز 
موجب  تا  نمایند  اقدام  مجازی  فضای  در 
حقوق  تضییع  و  عموی  اذهان  تشویش 

دیگران نشوند.

دیدار فرماندهان ارتش با فرماندار رباط کریم نوشتار

فرماندهان ارتش مستقر در شهرستان 
امید  با  همراه  هیئت  و  کریم  رباط 
احمدی فرماندار شهرستان رباط کریم 

دیدار و گفتگو کردند
ضمن  احمدی  امید  دیدار،  این  در 
خدا قوت به فرماندهان  از تالش های 
ارتش  مجموعه  روزی  شبانه 
تامین  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
واظهار  کرد  دانی  قدر  امنیت کشور  
داشت:ارتشیان همیشه در کنار مردم 
وانقالب بوده ودر صحنه های مختلف 
مرزها  از  وپاسداری   ، زلزله   ، سیل   ،

حضور فعال داشتند.

در  ارتش  نقش  به  اشاره  با  وی 
  : گفت  اسالمی  انقالب  پیروزی 
ارتش در پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی نقش بسزایی داشت و درآن  
دوران  جنبه طاغوتی ارتش گرفته 
شد ودر اوج انقالب از پادگانها فرار 

ودر کنار مردم ایستادند.
داشت:  بیان  کریم  رباط  فرماندار 
هستیم  ارتش  کنار  در  همیشه  ما 

و  مردم  تمام  همکاری  اهمیت  به  و 
مسووالن برای کمک و اجرای برنامه 
جدی  تاکید  منطقه  در  ارتش  های 

داریم.

در این دیدار امیر اکبرنجفی فرمانده 
قرار گاه لشگر ۲۳ ضمن تقدیر از دکتر 
امید احمدی گفت : امروز اقتدار ما در 
سایه عضمت  رهبرعزیز انقالب است.

و  همدلی   : گفت  ادامه  در  وی 

همگرایی درارتش و مسئوالن دولتی 
این  که  دارد  وجود  شهرستان  در 
اتحاد  از  نشان  همدلی   و  همگرایی 
پیشبرد  و  مردم  به  خدمت  درراه 

اهداف  نظام است

خبر
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